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న ూ ట  యా భ ై వ స ం తా ల ు
శ్రాక్కుళం జిలాలిలో  ట్కకల్ అనే ఊర్ు ఒకటి ఉననేద.  ఆ ఊళ్ళో ఒక బడి ఉంద.

ఏనాడో  అకకడి  రాజుగార్ు  మొదలుపెటిటెంచార్ు  ద్న్నే-  ద్న్కి  క్వలసిన  న్ధులు  వగైరాలు 
సమకూర్చ, అధాయపకుల్నే న్యమించి, చాలామందకి చదువ చెపిపంచార్ు.

ఆ  త్రావాత్  రాజుగార్  వార్సులు  నడిపించి  ఉంటార్ు  ద్న్నే-  అద  న్ర్ంత్ర్ంగా,  ఆగకుండ 
నడిచేటులి  చూస్ందుకు  ఎవర్ు  ఏమేం  జాగరాత్తలు  తీసుకునానేర,  మర్-  అటాలి  ఆ  బళ్ళో  ఇంక్ 
చాలామంద చదువకునానేర్ు.  

ఆ  త్రావాత్  చాలా  ఏళళోకి,  మనకి  సావాత్ంత్రయం  వచాచక,  ద్న్  న్ర్వాహణ  బాధయత్ను  పరాభుత్వాం 
తీసుకుననేద.  రాజుగార్ బడి  "పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల" అయ్యంద. అటాలి ఇంక్ చాలా మందకి 
బడి  అందుబాటులోకి  వచిచంద.  వేలాద  మంద  పిలలిలు  ఆ  బళ్ళో  చదువకొన్  పెదదవాళలియాయర్ు. 

వందలాద మంద ఆ బళ్ళో పాఠాలు చెపాపర్ు. 

150 సంవత్సరాల చర్త్ర  ఉననే ఆ బడి ఈనాటికీ చిననేబోలేదు! అకకడి టీచర్ులి పాఠాలు చెప్ప చెప్ప 
అలసిపోలేదు.  "మాకెందుకులే, ఈ చదువల సంగతి- మా జీతాలు మాకు అందుత్ునానేయ్" 

అనుకోలేదు.   "పిలలిలకి  ఇంక్  బాగా  నేర్పంచేదెలాగ?"  అన్  వత్ుకుత్ూనే  పోయార్ు.  వాళళోకి 
ఆటలు నేర్పంచార్ు, పాటలు నేర్పంచార్ు, కథలు చెపాపర్ు, కొత్తపల్లినీ పర్చయం చేశార్ు, వాళళో 
చేత్  కథలు  రాయ్ంచార్ు-  అలా  పిలలిలకి  చదువ  పటలి,  భాషపటలి  ఇషటెం  పెంచార్ు.   "మా  పిలలిల 
కథలు,  మేం రాసిన కథలు,  పిలలిలు వేసిన బొమమాలు అనీనే ఎంపిక చేసి అనీనే ఒక సంచికకు సర్పడ 
పంపిసాతం- ఒకకసార్గా అచుచవేసాతరా?" అన్ అడిగార్ు.

కొత్తపల్లికి  ఇద  కొత్త.   కొంచెం  ఆలోచించాల్స  వచిచంద.   అయ్నా  నూట  యాభై  సంవత్సరాల 
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ట్కకల్  బడి  ఇంక్  శైశవ  గీత్ులు  పాడుత్ూనే  ఉందన్  సంతోషం  వేసింద.   ఆ  బడిన్  అందర్కీ 
పర్చయం చేయాలన్పించింద.  అలా ఈ జూన్ మాసపు కొత్తపల్లి "ట్కకల్ పరాభుతోవాననేత్ పాఠశాల 
పరాత్యక సంచిక"గా మీ ముందుకొచిచంద.

ఈ  సంచికలో  కథలనీనే  ట్కకల్  సొంత్మే.   బొమమాలు  కూడ  ట్కకల్  కళాక్ర్ులవే.   జోకులు, 
కవిత్లు, పొడుపు కథలు కూడ ట్కకల్వే.  వీటికి సాథానం కల్పంచటం కోసం  పరాతిసారీ కొత్తపల్లిలో 
మామూలుగా ఉండే  అంశాలు కొన్నేటిన్ త్గ్గించుకోవాల్స వచిచంద. అయ్త్నేమి, ఇవనీనే మాకు 
నచాచయ్; మీకూ నచుచతాయన్ మా నమమాకం.  

ట్కకల్  బడికి  నూటయాభై  వసంత్  సుమమాలలు!  అధాయపక  వరాగిన్కి  జోహార్ులి!   బాల 
ర్చయ్త్లకు  అభినందనలు!  ఇంత్  అందమైన  బొమమాలు  వేసి  ఇచిచన  చిత్రక్ర్ులు   శ్రా  డబ్బార్ు 
ధరామారావ  గార్కి,  వి.అపపలనాయుడు  గార్కి,  బాల  చిత్రక్ర్ులు  సోమేశవార్రావ,  శాత్వాహన, 

చందూ  చర్ణ్లకు  మపిపతాలు!   మర్  మీర్ంతా  చాలామంద  ఈ  నెలలోనే  పైె  త్ర్గత్ులకు 
వళాతర్ుగా, అందుకన్  మీకూ  శుభాక్ంకలు!

-కొత్తపల్లి బృందం.
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పే ప ర్  బో య
చందరశేఖర్ పండ, 9 వత్ర్గతి  E,  పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

నేను  6 వత్ర్గతిలో  ఉననేపుపడు,  మా  ఇంట్లి 
చాలా సమసయలుండేవి. మా నాననే గార్కి నెలకి 
వయ్య  ర్ూపాయల జీత్ం వచేచద. మా అమమా 
కూల్కి  వళ్ళో  కషటెపడి   రజుకి  నలభై,  యాభ ై
ర్ూపాయల  వర్కు  తెచేచద.  క్నీ  వాళళో 
సంపాదన  మా  అవసరాలకు  ఏమాత్రం 
సర్పోయేద   క్దు.   నేను   మా  అమమాతో 
అనేవాడిన్- "అమామా!  మనం  ఇంత్  కష్టెలలో 

ఉనానేం  కద్-  నువవా  కూడ  అంత్గా   పన్ 
చేయలేకపోత్ునానేవ;  నాననే  జీత్ం  చూస్త- 
ఎంత్  పన్   చేసినా  వచేచద  ఆ  వయ్య 
ర్ూపాయలు   మాత్రమే.  అందుకన్   నేను 
చదువ మానేసాతనులేమామా! ఎకకడో ఒక దగగిర్ 
పన్చేసాతనమామా!" అన్. 

మా  అమమా  ఒపుపకునేద  క్దు- "నీకు  పన్చేస్ 
వయసు  ఇంక్   వందలేరా!  ఇపుపడు 
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చదువకో" అనేద. 

అటాలి  రజులు  గడిచాయ్.  ఒకసార్  అకోటెబర్ు 
నెలలో   ఎందుకనో  నేను   ఉదయం  నాలుగు 
గంటలపుపడు   లేచాను.  ఇంటి  వాకిల్  నుండి 
బయటకు  వచేచసర్కి   ఒక  అబాబాయ్  పేపర్ు 
వేసూత  కనబడడాడు.  నేను  అత్నేనే  గమన్సూత 
న్లుచనానేను  చాలా  స్పు.   అత్ను  ఇల్లిలూలి 
తిర్గ్  పేపర్  వేసుతంటే  నా  మనసులో  ఏవేవ 
ఆలోచనలు  వచాచయ్.  కొంత్స్పటికి  నేను  ఆ 
అబాబాయ్  దగగిర్కి   వళ్ళో  "అననేయాయ,  నేనూ 
పేపర్ు  వేసాతను.  ననునే   కూడ    పేపర్లో 
చేర్పించవా"  అన్  అడిగాను.   "సర,  రా 
త్ముమాడ!  రపు   ఉదయం   నాలుగు 
గంటలకు  రా.  న్నునే  నేను   పేపర్ులో 
చేర్పసాతను" అనానేడు అత్ను.

అయ్త్  మర్ునాడు  ఉదయం   నేను  అత్న్నే 
కల్స్త  "ఇపుపడేమీ  పన్  లేదు-  నువవా  ననునే 
నవంబర్లో  కలువరా త్ముమాడ" అనానేడు. 

నేను  వళ్ళో  మా అమామా నాననేలకు  ఈ  విషయం 
చెపాపను.  మా  నాననే  ఏమీ  అనలేదు-   క్నీ 
మా  అమమా  మటుకు   "ఒదుదలేరా,  వేకువ 

జామున   లేవాల్,  చల్లో  తిర్గాల్-  క్బటిటె 
నువవా   వళ్ళోదుదలేరా"  అననేద.  అయ్త్  నేను 
మా  అమమాను  ఎలాగో  ఒపిపంచాను. 

నవంబర్లో    పేపర్లో   చేరాను. 

ఇక  నేను పేపర్ వేసిన కథ మొదలు.

చ ల్ క్ ల ం: 

నేను  ముందే   చెపాపను  కద్,  అద  నవంబర్ు 
నెల  అన్?!  మీ  కందర్కీ  తెల్స్  ఉంటుంద- 

నవంబర్ంటే  చల్క్లం.  నేను  ముందు 
పేపర్లో   చేర్నపుపడు   నాకు  ఎంతో   సర్ద్గా 
వండేద.  క్న్  కొన్నే  రజులు  గడిచాక, 

డిసెంబర్  వచేచటపపటికి  నాకు  కషటెమంటే 
ఏమిట్  తెల్సింద.  ఎలాగంటే-  ఆ  చల్లో- 

తెలలివార్ు  జామున   నాలుగు  గంటలపుపడు 
వళుతంటే   నా  ఒంటికి  ఎంత్  చల్  త్గ్లేద 
చెపపలేను.  ఒకొకకకసార్  పేపర్లిను  సెకైిల్ వనక 
కటేటెటపుపడు  అవి  జార్  పడిపోయేవి-  చల్ 
రజులు  కద్,  చేత్ులు-వేళుళో  సహకర్ంచేవి 
క్వ.   ఆ  పేపర్లను   ఎతిత  తీసి   ఇంకొంత్ 
దూర్ం  వళ్ళోటపపటికి  సెకైిల్చెనై్  జార్పోయేద. 

మళ్ళో  చెైన్  వేసుకునేటపపటికి  చాలా  ఆలసయం 
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అయ్పోయేద.  అటాలి  త్ంటాలు  పడి  ఎలాగో 
ఒకలాగా  నేను  పేపర్ును  తీసుకు  వళ్ళోసర్కి 
బాగా ఆలసయం అయ్పోయేద.   కొంత్మంద 
నా  ముఖం  చూసి   జాల్పడి  ననునే  ఏమీ 
అనేవాళుళో  క్దు.  క్నీ  కొంత్మంద 
ఎంత్చెపిపనా   వినకుండ   ననునే   నానా 
ర్క్లుగా   తిటేటెవాళుళో.  క్నీ   వాటన్నేటిన్ 
భర్ంచుకొన్  పేపర్ు  వేసూతనే  ఉండేవాడిన్. 

ఒకొకకకసార్  పేపర్ు  జీపు ఆలసయంగా వచేచద. 

అందులో  నా  పరామేయం  ఏముంటుంద?  ఇక 
నేను  హడవిడిగా   ఆ  పేపర్లనీనే  సర్ద  తీసుకొన్ 
వళ్ళోటపపటికి   కొంత్మంద   నా  మీదక 
వచేచవాళుళో-  కొటేటెందుకు!  అందులోనూ 
పల్లిటూర్ు వాళుళో  పొరాదుదనే తొందర్గా లేసాతర్ు 
కద్;  పల్లిటూర్ు  వాళళోకి   పేపర్  ఆలసయంగా 
తీసుకు  వళాళోమంటే   వాళుళో   పటటెణాల  వాళళో 
కంటే  ఘోర్ంగా  తిడతార్ు. 

ఎ ం డ క్ ల ం:

చల్క్లం  త్ర్ువాత్   ఎండక్లం   వసుతంద 
గద్.  చల్క్లం  చల్  సమసయ  అయ్త్, 

ఇపుపడు  వేర  సమసయ..  ఎండక్లం 

తొందర్గా  తెలలివార్  పోయే  సమసయ. 
5 గంటలక   తెలలివార్పోయేద;  అందర్ూ 
వేగంగా   న్దర  లేచిపోతార్ు.  క్నీ  పేపర్ు  జీపు 
ఎపపటిలాగానే ఒక టై్ం కు వసుతంద కద్, నేను 
పేపర్ు  వేస్  సమయాన్కి  ఇంట్లి  అందర్ూ 
లేచేసి  ఉండేవాళుళో.   పేపర్ును  నేను 
ఆలసయంగా   తీసుకొసుతనానేనన్   ననునే 
తిటేటెవాళుళో.  అయ్నా  నేను  భర్ంచుకొన్ 
పేపర్ును వేయడం  కొనసాగ్ంచే వాడిన్.

వ రా షాక్ ల ం:

ఎండక్లం  త్ర్ువాత్  వరాషాక్లం  వస్త  చాలా 
సమసయ  ఉండేద.  రాతిరా  క్న్,  పగలు  క్న్ 
ఆగకుండ  పడతాయ్  కద్,  వరాషాలు 
'ఉదయం,  సాయంత్రం,  తెలలివార్ుజాము' 

అన్  చూసుకునేవి  క్వ.  వర్షాం  వస్త  ఇలలింతా 
కుర్స్ద.  ఆ  వరాషాలకు   మా  అమమా  నాననే   "ఈ 
వరాషాక్లంలో  అయ్నా  ఆ  పేపర్ును 
మానేయ్రా" అనేవాళుళో. అయ్నా సర, నేను 
మటుకు   ఆగకుండ   పేపర్ు  వేయటం 
కొనసాగ్ంచాను.  ఉదయం   లేచేసర్కి   వర్షాం 
పడుత్ునానే,  నేను  మటుకు  పేపర్ు 
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వేయడన్కి   వళ్ళోపోయేవాడిన్.  ఆ  పేపర్ులి 
తీసుకొన్   వళ్ళోటపుపడు   ఒకోకసార్  అవి  వనక 
ఉననే కరజ్ నుంచి  జార్పోయేవి- కొన్నే కొంచెం 
త్డిస్వి; కొన్నే బాగానే నాన్పోయేవి. 

అలాగే  వానాక్లపు బుర్దలో ముళుళో 
కనబడకుండ   ఉండేవి.  అపుపడు   నా  సెైకిల్ 
టై్ర్ుకు  ముళుళో  గుచుచకొన్  ఒకటే   పంచర్ 
అయ్పోయేవి.  అయ్నా  'సర,  ఏంచేసాతం' 

అన్   నడిచి  వళ్ళో  పేపర్ు   వేసి   వచేచవాడిన్. 

ఎపుపడయాయ   పేపర్ులి   త్డిసి  పోయాయంటే 
మా  పేపర్  ఏజెంట్   ద్న్కి  డబుబాలు 

కటటెమనేవాడు.  లేకపోత్  నా  జీత్ంలో 
డబుబాలు   తీస్స్వాడు-  దన్  వలలి  నా  చదువ 
పోయేద. 

ఒకసారతై్   ఎపపటిలాగే  నేను  వళ్ళో  పేపర్ు 
వేసుతననేపుపడు అనుకోకుండ  కుకక  కర్చింద. 

చాలా  ఇంజకనులి  వేయ్ంచుకోవాల్స  వచిచంద. 

కుకక  కర్చిన  త్ర్ువాత్   మా  ఇంట్లివాళులి 
పేపర్ు  వేయటం మానేయమనానేర్ు. అయ్త్ 
అపపటికి  నాకు  ఇంకో  కురారాడు   దొర్కలేదు- 

'ఏం  చేసాతం'  అన్   అదే  విధంగా  పేపర్ు 
వేయటం  కొనసాగ్ంచాను.

అలా   రజూ  తొందర్గా  న్దర లేచిపోవటం   వలలి 
నాకు  నీర్సంగా  ఉండేద.  బడిలో  క్లిసు 
జర్ుగుత్ుననేపుపడు  కూడ   నీర్సంతో 
పడుకొనేస్వాడిన్.  ద్న్నే   చూసి   మా 
ఉపాధాయయులందర్ూ  ననునే   తిటేటెవాళుళో. 
అపపట్లి    మాత్ర్గతి  మొత్తంలోకీ  చదువలో 
మొదటిసాధానం  నాదే.  క్నీ  రజురజుకీ   నా 
చదువ  త్గ్గిపోవచిచంద.  చివర్కి  ఒకరజు 
బడిలో   మధాయహనే  భోజనం  చేసిన  త్రావాత్, 

మధాయహనేం   మొదటి  ప్ర్యడ్లో-  నాకు 
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కడుపులో  నొపిప  మొదలై్ంద.  మా 
అమామా,నాననే  వచిచ  ననునే   హాసిపటల్కి 
తీసుకువళాళోల్స  వచిచంద.  తెలలివార   లేవటం, 

న్దర  త్కుకవవవాటం   వలలి   ర్కతహీనత్-  ద్ంతో 

నీర్సం-  అటాలి  మలలిగా    కడుపులో   నొపిప 
వసాతయన్   డకటెర్   చెపాపర్ు.  అపపటినుండి 
నేను  పేపర్ కి  వళళోడం మానేశాను. 

ఇవీ, పేపర్ బోయ గా నా అనుభవాలు.

8

అ మ మా
అమమా  ఉంటే  జీవిత్ం
లేదంటే  దు:ఖం
అమమాను  మోసం చేయకు
అవమానం పాలవవాకు 

అమామా, నానానే  నీ కోసం
నువ్వా   నీ చదువ్ వాళళో కోసం
కషటె  పడిత్నే సుఖం
సుఖం  కోర్త్  కషటెం!

నువవా  కషటెపడి  దేశాన్నే  సుఖపెటుటె 
అందర్ూ కలసి కషటెపడిత్ - అందర్ూ కలసి 
సుఖపడతార్ు

అమమా  ఉంటేనే  పిలలిలు!

అమమా లేన్దే కలలిలు 
అమమా  అంటే  రండు  అకరాలు క్వ
అమమా  అంటే  పేరామకు  లక  వరాలు.

ర్చన:సింహాదరా, సంతోష, 7వత్ర్గతి, పరాభుత్వా 
ఉననేత్  పాఠశాల, ట్కకల్.

కవిత్

త్ర్గతి గదలో నేరప పాఠాలకు, జీవిత్ం నేరప పాఠాలకు త్డ ఎందుకుంట్ంద?
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పా ల  భ ూ త్ ం
ర్చన: క్రాంతికుమార్, 8 వత్ర్గతి A, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్, శ్రాక్కుళం జిలాలి.

అనగనగా 'నగర్' అనే  ఊళ్లి ర్ంగననే  అనే పాల 
వాయపార్  ఒకడు  ఉండేవాడు.  పాలలోలి  నీళుళో 
కల్పి,  ఆ  కల్తపాలనే  పరాకక   ఊళళోకు  తీసుకెళ్ళో 
అమిమా,  అధిక  లాభాలు  గడించేవాడు  వాడు. 

అయ్త్నేమి,  చుటుటె  పరాకకల  నాలుగు 
ఊళళోకూ ర్ంగననే ఒకకడే దకుక- "ఏం చేసాతం" 

అనుకుంటూ  అందర్ూ   అత్న్  వదేద  పాలు 
కొనేవాళుళో.  అలా  ర్ంగననే  పాల  వాయపార్ం 

మూడుపువవాలు-ఆర్ుక్యలుగా సాగేద.

అయ్త్  రజులనీనే  ఒకలాగా  ఉండవ  కద్, 

'క్రాంతి'  అనే  మర   పాల  వాయపార్  వచాచడు 
ఊళ్ళోకి.  చకకన్  సీమ  గేదెలు  పద  ఉనానేయ్, 

అత్న్  దగగిర్.  అత్ను  మంచి  వాయపార్ 
కూడను-  ద్ంతో  అత్ను  ర్ంగయయకు 
పోటీగా  పాలు  పితికి,  నీళుళో  కలపకుండ 
అమమాటం  మొదలు  పెటాటెడు.  ఇంకముంద, 
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ర్ంగననే దగగిర్ పాలు కొనే వాళళోలోలి  చాలామంద 
క్రాంతి  అమేమా పాల కోసం ఎగబడసాగార్ు. 

ఇలా మూడు నెలలు గడిచేసర్కి, 'మా ఊళ్ళో 
అడుగు  పెటిటె,  నా  నోట్లినే   మనునే   కొడతాడ 
ఈ క్రాంతి?' అన్  ర్ంగననేకు అసూయ పుటటెనే 
పుటిటెంద.  ఎలాగైనా   అత్న్నే  నషటెపర్చా-

లనుకునానేడు. ఉదయానేనే న్దరలేచాక  క్రాంతి 
తిర్గే ద్ర్ పకకనే  చిననే గొయ్య ఒకటి  తీసాడు; 

ద్న్మీద  ఒటిటె   ఆకులు  కొన్నే  కపిప  ఉంచాడు. 

"ఎపుపడైనా  తెలలివార్ు  జామున-  మసక 
వలుత్ుర్ులో  కళుళో  కన్పించక-  పొర్పాటున- 

క్రాంతి  ఆ  గొయ్యలో  క్లుపెటటెకుండ 
ఉంటాడ,  అపుపడు  పాలకుండతో  సహా 
పడిపోకుండ  ఉంటాడ,  కనీసం  ఒకక 
క్లనానే  బెణకకపోత్ుంద్?"  అన్ 
ర్కర్క్లుగా  ఊహించి  పెటుటెకునానేడు 
ర్ంగననే. 
ఒకరజు  వేకువజామున   ర్ంగననే  ఎపపటిలాగే 
పాలకుండను   త్ల  మీద  పెటుటెకొన్  ఇర్ుగు 
పొర్ుగు  ఊళళోకు   బయలుదేరాడు. 

అపపటికింక్  తెలలివార్లేదు.  సగం  దూర్ం 

నడిచేసర్కి  అడవిలో   "ఏయ!  ఆగు!"  అన్ 
ఎవర  పిల్చినటులి  అన్పించింద.  "ఇంత్ 
పొరాదుదనేనే  ననునే   పిల్చేదెవరా!"  అన్ 
ఆశచర్యపోత్ూ  వనుకకు తిర్గాడు అత్ను. 

ఒళళోంతా  దుసుతలు  ఉననే  ఒక  ఆక్ర్ం  గాల్లో 
త్లుత్ూ   అత్న్  ముందుకు  వచిచంద.  ద్న్ 
నోట్లి   కోర్  పళుళో  రండు  త్ళుకుకమన్ 
మర్సాయ్.  "ఎవర్ండీ  మీర్ు?  మీకు  ద్ర్ 
చూపించాలా?"  అడిగాడు  ర్ంగననే, 
భయపడుత్ూనే.

"నాకు చాలా ఆకల్గా ఉంద, నీ ర్కతం క్వాల్" 

అననేద ఆ ఆక్ర్ం కసిగా ర్ంగననే వపైు చూసూత.
ర్ంగననేకు  చాలా  భయం   వేసింద.  కెవవామన్ 
అర్ుద్దమనుకునానేడు;  క్నీ  నోట్లించి  శబదం 
వస్త  గద!  అద  భూత్మే  అన్ 
న్ర్ణయమైపోయ్ంద  ర్ంగయయకు.  "మర్ 
ఇపుపడేం  చెయయటం?  భూత్ం  నుండి 
త్పిపంచుకునేదెలాగ?"  ర్ంగననే  గందర్గోళ 
పడడాడు.

"ఏమిటి,  అటాలి  చూసుతనానేవ?"  అంద 
భూత్ం.
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అకసామాత్ుతగా  ర్ంగననేకు  ఎకకడలేన్  ధైర్యం 
వచేచసింద. పెదదపెటుటెన నవావాడు. 

"ఏయ!  ఇంక  కొన్నే  కణాలోలి  నువవా  నాకు 
ఆహార్ం  అయ్పోత్ునానేవ,  ఎందుకు 
నవవాత్ునానేవరా?"  ఉర్మినటులి  అర్చింద 
భూత్ం.

"నీ అవివేక్న్కి నవ్వాచిచంద"

"ఆ c! ఏం కూశావ?"

"అవివేకం  క్కపోత్  ఏమిటి?   ఈ  కడవలో 
ఉననే కమమాన్ పాలు తాగక, ఉపపగా ఉండే ర్కతం 

తాగుతావా?  అసలు  నీకు  పాల  మజా 
తెలుసా?" అనానేడు ర్ంగననే.
"ఏమిటీ?!  మన్షి  ర్కతం  కంటే  ర్ుచిగా 
ఉంటాయా,  పాలు?"  ఆశచర్యంగా  అడిగ్ంద 
భూత్ం.

"క్వల్స్త  చూడు-  ఎంత్  తియయగా 
ఉంటాయ!  ఒకకసార్  తాగావంటే  చాలు- 
ఇంక  మళ్ళో   దన్నే  వదల్పెటటెవ!"  అంటూ 
పాలకుండను అందంచాడు ర్ంగననే.
భూత్ం   గటగటా  తాగేసింద  ఆ  పాలను. 

"అవనురయ!  నువవా  చెపిపంద  న్జమే!" 

అన్  మూతి  చపపర్ంచింద.  "మీ  మనుషులు 
ఇటాలి  ఏవేవ  కొత్త  కొత్తవి  కనుకుకంటూనే 
ఉంటార,  ఎపపటికపుపడు!"  అన్  మచుచ-

కుననేద.  "బాగుంద.  ఇక   పరాతి  రజూ  నువవా 
ఇటాలిగే  నాకు  పాలు  తెసూత  ఉండల్"  అన్ 
జోడించింద.

ర్ంగననేకు  ఒకకసార్గా  కళుళో 
తిర్గ్నటలియ్ంద:  "ఎలాగోలా  ఈరజుకు 
త్పిపంచుకోగల్గాననుకో-  ఇక   పరాతిరజూ 
పాలు  తెచిచవావాలట!  మర్   నా  వాయపార్ం   ఏం 
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క్ను?"  అన్  ఏడుపొచిచంద.  అంత్లో  వాడి 
దుషటె బుదధాకి ఒక ఉపాయం త్టిటెంద.  

"చూడు,  నువవా  ఈ  నీళళో  పాలనే  ఇంత్ 
మచుచకుంటునానేవ, మర్ అసలు పాలు ర్ుచి 
చూశావంటే   పరాతిరజూ  అవే  క్వాలన్ 
కోర్ుకోవ్?!" అనానేడు మరాయద నటిసూత.
"అసలు  పాలా?  అవకకడ  దొర్ుకుతాయ్?" 

అననేద  భూత్ం,  పాల  ర్ుచిన్  మళ్ళో  ఓసార్ 
గుర్ుత చేసుకుంటూ.

"క్వల్స్త   క్స్పు  ఇకకడే  ఉండు-  నా  వనుక 
ఇంకొకడు  వసుతనానేడు:  చికకటి  పాలు 
పటుటెకున్!  వాటిన్   తాగావంటే  అసలు  పాల 
ర్ుచి ఏంట్ నీకు బోధ పడుత్ుంద" అనానేడు 
ర్ంగననే, 'క్రాంతిన్  బాగా  ఇర్కించానులే'  అన్ 
సంబర్పడుత్ూ.

"అలాగా,  అయ్త్  నువవాళుళో.  నేను 
చూసుకుంటాను  వాడి  సంగతి"  అంద 
భూత్ం.

"బరత్ుకు  జీవడ!"  అనుకుంటూ  ర్ంగననే 
అకకడ నుండి అడడాద్ర్న పడి  ఊళ్ళోకి పర్ుగు 

తీసాడు:  "భూత్మూ  వదల్ంద;  ఇంక్ 
క్రాంతిగాడి బెడద్ త్పుపత్ుననేద- ఒక దెబబాకు 
రండు పిటటెలు!" అనుకునానేడు త్ృపితగా.

అయ్త్  ఆసర్కి  అకకడ   క్రాంతి  న్దరలేచాడు; 

పాలుపితిక్డు;  పాల  కుండను  నెతితన 
పెటుటెకొన్  నడవటం  మొదలు  పెటాటెడు  ఎపపటి 
లాగానే. 

క్నీ   ద్ర్  పరాకకన  ఏనాడో  ర్ంగననే  తీసి 
పెటాటెడుగా,  గొయ్య?  -ఆరజున  క్లు  ఆ 
గుంత్లో పడింద. ఇంకముంద- వాడు బొకక 
బోరాలి పడిపోయాడు; పాల బాన నేలమీద పడి 
వంద  చెకకలై్ంద;  ఒకక  చుకక  కూడ 
మిగలకుండ  పాలనీనే   నేలపాలయాయయ్! 

అత్న్కి  ఇపుపడు  రండు  బాధలు  వచిచ 
పడడాయ్-  "పాలనీనే  నేల  పాలయాయయే" 

అననేదొక  బాధ.  "నేను  ఇచేచ  పాలకోసం 
ఎంతోమంద  ఎదుర్ుచూసూత  ఉంటార; 

వాళలిందర్కీ  జవాబు  చెపుపకోవాలే!"  అననేద 
మర బాధ. "సర, ఏం చేసాతం! ఇవాల్టెకి పాలు 
లేవన్  చెపిప  రావాల్సందే,  అందర్కీ!" 

అనుకొన్,  వటిటె  చేత్ులతోటే   ముందుకు 
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నడిచాడు  క్రాంతి.

అంత్లోనే  భూత్ం  వాడి  ముందుకు 
దూకింద- "ఏయ! ఆగు!" అన్ అర్చింద.

క్రాంతి  ఆగాడు.  భూతాన్నే  చూసి 
వణికిపోయాడు. 

"రయ!  నేను  వచిచంద  నీకోసం  క్దులే! 

అంత్గా  వణికిపోకు.  చికకటి  పాలు 
తీసుకొసుతననే  మన్షి  కన్పించాడ,  నీకు 
ఎకకడైనా-.. ద్ర్లో?!" అడిగ్ంద భూత్ం. 

క్రాంతికి  పారాణం  లేచివచిచంద.  "లేదు- 
చూడలేదు.  అయ్నా  అత్న్తో   నీకం  పన్?" 

అడిగాడు.

జర్గ్ందంతా  చెపిపంద  భూత్ం,  ద్ంతో 
ర్ంగననే  పనానేగం  అర్థామైపోయ్ంద  క్రాంతికి. 

ఇపుపడు తిర్గబడి  నవవాటం  అత్న్  పనెైంద.

"ఏయ!  ఏమిటారా  ఆ  నవవా!  భయపెడిత్ 
తిర్గబడి  నవవాటం  మీ  మనుషులకు  ఎకకడ 
అలవాటై్ంద?" అడిగ్ంద భూత్ం.

"న్జంగానే  నువ్వాటిటె  వర్రాబాగులవాడిలాగా 
ఉనానేవ!  ఆ  ర్ంగననే  పచిచ   మోసగాడు. 

ఇంత్మందకి  రజూ   పాలు  పోసి  మోసం 
చేసుతంటాడే, వాడికి నువ్వాక ల్క్క? నీ నుంచి 
త్పిపంచుకోవడన్కి  ఎంత్  చకకన్  అబదధాం 
చెపాపడో  చూడు!  మా  ఊళ్ళో  పాలు  అమేమా 
మోసగాడు   వాడొకకడే!  క్వాలంటే  వేర 
ఎవవార్నెైనా  అడుగు-  'నగర్  మొత్తంలోనూ 
పాలమేమా  మోసగాడు  ఎవవార్ు?'  అన్  అడిగ్ 
చూడు- 'ర్ంగననే'  అన్ సమాధానం రాకపోత్ 
నా  మీసాలు  తీయ్ంచుకుంటాను!" 

నవవాత్ూనే  అబదధాం  క్న్  అబదధాం  ఒకటి 
చెపేపశాడు క్రాంతి.

"ఆ c!  ననేనే  మోసం  చేసాతడ!  వాడికి   త్గ్న 
బుదధా  చెపాతను  ఆగు!"  అన్  పళుళోకొర్ుకుత్ూ 
గాల్కి  కొటుటెకు  పోయ్నటులి  ర్వవాన 
ఎట్దూసుకు  పోయ్ంద  భూత్ం.  క్రాంతి 
ఊపిర్ ప్లుచకునానేడు.

ఇక  అకకడ   సర్గాగి  ర్ంగననే  ఇంటికి  చేర్ుకునే 
సర్కి  భూత్ం ఊడిపడింద- "ఒరయ! నువవా 
ననునే మోసం చేసావరా! నేను అంత్టా అడిగ్ 
చూశాను-  'నగర్  మొత్తంలోనూ  పాలమేమా 
మోసగాడివి నువ్వాకకడివే'  అన్ పరాతి ఒకకర్ూ 
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చెపాపర్ు.  నువవా  చేస్  మోసపు  పన్న్  వేర 
వాళళోమీదకి  నెటుటెత్ునానేవ-  న్నేనేం 
చేయమంటావ?" అన్ గుడులిర్మింద.

ఇదంతా  ఇలా  తిర్గబడి  త్నమీదక 
వసుతందనుకోలేదు  ర్ంగననే.  "ఏద  మోసం 
జర్గ్ంద-  క్వాలంటే వాడి ఇలులి  చూపిసాతను, 

నాతో రా!" అన్ గొణిగాడు.

"మళ్ళో  మోసం  చేయాలన్  చూసుతనానేవా? 

ఇంక  నీ  ఆటలు  సాగవ.  పరాతి  రజూ  నువవా 

నాకు  కుండ  న్ండ  పాలు  తీసుకొన్ 
రావాల్సందే.  నీళలిపాలు తెచేచవ-  ఊర్ుకునేద 
లేదు!  'అసలు  పాలు'అనానేవే,  అవే  తీసుకు 
రావాల్.  లేదంటే  ఇక  నీ  పన్  ఇంత్టితో  సర్! 

జాగరాత్త!"  అంటూ   మాయం  అయ్ంద 
భూత్ం.

ర్ంగననే  బటటెలనీనే చెమటతో త్డిసిపోయాయ్. 

ఇక  ఆనాటి  నుంచీ   పరాతిరజూ  కడివడు  పాలు 
భూతాన్కి  సమర్పంచుకోలేక   త్పపలేదు 
వాడికి!

14

నే న ూ -నా  భా ష

అమమాంటే  నాకిషటెం
mummy అంటే  త్నకిషటెం
          నాననేంటే  నాకిషటెం
     daddy అంటే త్నకిషటెం
చేపంటే నాకిషటెం
fish అంటే త్నకిషటెం
            జాంపండంటే  నాకిషటెం 
      guava అంటే  త్నకిషటెం

          భాషంటే  నాకిషటెం
     Language అంటే  త్నకిషటెం
తెలుగంటే  నాకిషటెం
English అంటే  త్నకిషటెం
       సులువైన సొంత్  భాషంటే నాకిషటెం
       ఇంగీలిషులో  నెగాగిలంటే  తెలుగే  శేరాషఠం

ర్చన: డి.హేమసుందర్, 7వత్ర్గతి, పరాభుత్వా 
ఉననేత్  పాఠశాల, ట్కకల్.
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చి ట్ టెల ు క  - సి ం హ ం
ర్చయ్త్ల  ఆలోచనలకు  పరాతిబింబాలు  కథలు.  చదవేవాళలిను  సాధార్ణంగా  ఆ  ఆలోచనలోలిన్   కరమం  
ఆకర్షాసుతంద.  అయ్త్  ఒకోకసార్  ఆ  ఆలోచనలోలి   మరీ   ఎకుకవ   కరమం  లేకపోత్నే  ముచచటగా  ఉంటుంద- 

ఇదగో, ఇలాగ  !
ర్చన:యం.ఉపేందర, 8 వ త్ర్గతి  B, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

అనగనగా  ఒక  ఊర్లో   ఒక  ఎలుక  ఉండేద. 

ద్న్  పేర్ు  చిటిటె. 
చిటిటె  ఒక  రజున  ఒక   పాములవాడి   ఇంటికి 
వళ్ళోంద. పాము ఎలుకను  పటుటెకోబోయ్ంద. 

"నాకు  ఇకకడ   నచచలేదు"  అన్  చిటిటె 
బయలుదేర్,  పిల్లి వాళలి ఇంటికి  వళ్ళోంద. 

అకకడ  పిల్లి  గభాలున  దూకి  ఎలుకను 
మింగబోయ్ంద.  "నాకు  ఇకకడ  నచచలేదు" 

అన్  బయటికొచిచ   ఏనుగు   వాళళో  ఇంటికి 
వళ్ళోంద చిటిటె. 

అకకడికి  వళ్ళోసర్కి,   ఏనుగులనీనే  ఎలుక 
మీదకి  వచాచయ్. "నాకు ఇకకడ  నచచలేదు- 

రాజు  గార్  ఇంటికి  వళ్త  ఎంతో  బాగుంటుంద" 

అనుకుననేద  చిటిటె.   ఇక  ద్న్కి  అడుడా 
ఏముననేద? 

-అటాలి  అద   రాజుగార్   ఇంటికి   వళ్ళోంద. 

నేర్ుగా  రాజు గార్  గదలోన్క చేర్ుకుననేద. త్న 
పళలితో  రాజుగార్  మంచపు నవార్ును  కర్కరా 
కొర్కసింద. తెలలివారాక చూస్త   మంచం  మీద 
పడుకొన్  ఉండల్సన  రాజుగార్ు   గచుచ   మీద 
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ఉనానేర్ు! 
రాజుగార్ు  ఆశచర్యపోయార్ు. "నేను  మంచం 
మీద  కద్,  పడుకుననేద?  మర్   గచుచ   మీద 
ఎందుకు  వనానేనబాబా?" అన్  ఆలోచించార్ు. 
ఆ  విషయం   మీద   మంత్ురాలందర్తోటీ 
సమావేశం  ఏరాపటు  చేశార్ు.  అందర్ూ 
ఆలోచించార్ు;  క్నీ  న్జంగా  ఏం  జర్గ్ంద 
మటుకు  తెలుసుకోలేక  పోయార్ు.

ఆ  రజునే   రాజుగార్ు,  ఆయన  పర్వార్ం 
అందర్ూ   సిన్మాకు   వళాళోర్ు.  వాళళోంతా 
వచేచలోగా రాజుగార్  గద నుంచి భవనం అంతా 
సొర్ంగ మార్గిం  త్యార్ు చేసింద చిటిటె. తిర్గ్ 
రాగానే  రాజు  గార్ు   ఈ  సొర్ంగం  చూసార్ు. 

మళ్ళో ఓసార్ అందర్తో  సమావేశం అయాయర్ు. 

అందర్ూ   ఆలోచించార్ు. 'ఇద  ఎలుకల  పనే' 

అన్ త్లాచర్ు.  

ద్ంతో  రాజుగార్ు   ఎలుకలన్నేటినీ 
చంపెయయమనానేర్ు.  అంత్!  భటులు 
రాజభవనం  అంతా  వతికి,  చేతికి  చికికన 
ఎలుకలన్నేటినీ  చంపేసార్ు.

-క్నీ   చిటిటెన్  మాత్రం  ఏమీ  చెయయలేక 
పోయార్ు. 

ఆరజు  రాతిరా  రాజుగార్ు  న్దరపోత్ుండగా  చిటిటె 
రాజుగార్  కిరీటం  మీదకకి  ఎకిక,  గంత్ుత్ూ 
పాడింద: 

నేనే  నేనే ఎలుకను-

బుడి బుడి  అడుగులు వేసాతను,

చిట పటా-చిట పటా తిర్ుగుతాను,
ననునే  ఎవవార్ూ  పటుటెకోలేర్ు-

నలలి  పిల్లి అయ్నా  పటుటెకోలేదు!

నేను  గోత్ులు  తీసాతను,

నేను  నలలిగా  ఉంటాను,

నేనే  నేనే  ఎలుకను.

ఆ పాట  పాడి  హాయ్గా  న్దరపోయ్ంద అద.

కళుళో  తెర్చి  చూస్సర్కి, ఎలా వచిచంద మర్- 

అద  ఒక   చిననే   బోనులో   ఉంద! 

చూసూతండగానే రాజుగార్   మనుషులు ద్న్నే 
అడవికి తీసుకెళ్ళో, ఒక కొలనులో పడేసార్ు. 

చిటిటెకి  ఒక  కణంపాటు  ఊపిరాడనటులి 
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అయ్యంద.  పారాణం  పోత్ుందన్పించింద- 

అయ్త్  అంత్లోనే  అకకడికి  వచిచన  సింహం 
ఒకటి  నీళళోలోకి  దూకింద;   చిటిటెన్  పంజాతో 
పటుటెకుననేద;  బయటికి  తెచిచ  నేలమీద 
పడేసింద.  "చిననే  ఎలుకను  తినేదెందుకులే" 

అనుకుననేద.  అటాలి   సింహం,  చిటిటె 
మిత్ురాలయాయర్ు.

అటు  పైెన  వాళ్ళోదదర్ూ  ఎనెనేనోనే  పరాదేశాలోలి  కల్సి 
తిర్గార్ు.  సింహమేమో   రాతిరాపూట    జింక 
చర్మాం పైెన  న్దరపోయేద. ఎలుకమో  నేలలో ఒక 
గొయ్య   తీసి   న్దరపోయేద.   వాళ్ళోదదర్ూ 
ఒకర్కొకర్ు చాలా కవిత్లు చెపుపకునానేర్ు:

సింహం చెపిపన కవిత్- 

అడవిలో అననే
ఇంటిలో వననే

జోబులో  పేనా!

అపుపడు ఎలుక చెపిపన కవిత్: 

మొగగి  చూస్ద పువవాకోసం 
పువవా చూస్ద  పర్మళం కోసం.

పేపర్ు చదవేటపుపడు కూడ అవి కవిత్లు 
చెపుపకునేవి: 

చదవాల్ చదవాల్ చదవాల్
చదవి నీవ పైె  మటుటె ఎదగాల్
చదువత్ూ  ఆనందంగా  ఉండల్.

చదవి  వలుగు  మా అయయ  తెలుగు  బిడడా!
అటాలి  పాటలు, పద్యలు, కవిత్లు వాళ్ళోదదర్నీ 
బాగా  కల్పాయ్.  ఇదదర్ూ  ఎంత్  మంచి 
స్నేహిత్ులయాయర్ంటే,  ఇక  ఎననేడ 
విడిపోలేదు!
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వి ల ు వ నై  స్ నే హ ం
ర్చన: ఎం. పద్మారావ, 8 వ త్ర్గతి  B, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్. 

"గేరాట్  సర్కస  కంపెనీ"లో  చాలా   ఏనుగులు 
పన్చేసుతండేవి. అందులో  ఒక  ద్న్  పేర్ు కర్ణక. 

కర్ణక   చేస్  వినాయసాల్నే   చూడటాన్కి  చాలా 
మంద  ఎగబడేవాళుళో.  అయ్త్  కొనానేళళోకు 
ద్న్కి  ఏద  జబుబా  చేసింద.  ద్న్  వలలి   అకకడ 
వననే ఏనుగులకు  కూడ జబుబా సోకుత్ుందన్ 
సర్కస  వాళళోకు  అనుమానం  వచిచంద. 

ద్ంతో   వాళుళో  ద్న్నే  తీసుకెళ్ళో  అడవిలో 

వదలేశార్ు. 

అయ్త్ అడవిలోస్వాచఛగా తిర్ుగుత్ూ, ద్న్కి 
ఇషటెమనై   ఆహార్ం  తినటం  వలలి,  కొనానేళళోకు 
ద్న్  జబుబా  నయం  అయ్పోయ్ంద. 

అటుపైెన  కర్ణక  అడవంతా  తానే  అయ్ 
ఉలాలిసంగా  బరత్కటం  మొదలు  పెటిటెంద. 

అయ్త్   సర్కస  కంపెనీలో  అన్నే  జంత్ువల 
మధయ  స్నేహంగా  మసిల్ంద  కద్,  'ఇపుపడు 
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త్నకు  ఒకక  మిత్ురాడ  లేడే'  అన్ ద్న్కి  ఏద 
వల్తిగా ఉండేద.

అయ్త్  ఒకసార్  ఒక  వేటగాడు  అడవిలో  ఒక 
గొయ్య  తీసి,  ద్న్  పైెన   కర్రాలు,  వాటి  మీద 
ఆకులు  వేసి   వళ్ళోపోయాడు.  'ఏనుగులో, 

పులులో-  ఏవ  ఒకటి   ఆ  గుంటలో  పడక 
పోతాయా, వాటిన్ త్ను పటనేంలో అముమాకొన్ 
డబుబా  చేసుకోవచుచకద్'  అన్  వాడి 
ఉపాయం.   అయ్త్  వాడు  చేసిన   పన్న్ 
గమన్ంచింద   ఒక   జింక.  వాడి  ఉపాయం 
కూడ  ద్న్కి  అర్థాం  అయ్యంద.  అయ్త్ 
కర్ణకకు తెల్దుగా, అటువైపు గొయ్య ఉందన్? 

అందుకన్  ఆరజు  సాయంత్రం  అద  అటువైపు 
వళళోబోయ్ంద.  ద్న్నే  అడుడాకుననేద  జింక- 

"ఓయ!  నువవావర  మరీ  అమాయకపు 
ఏనుగులాగా  ఉనానేవ.  అకకడ,  ఆకుల 
మాటున  ఓ  పెదద  గొయ్య  ఉంద.  నువవా 
అటువైపు  వళాళోవంటే అందులో  పడిపోతావ- 

జాగరాత్త!" అన్ చెపిపంద. 

కర్ణకకు  చాలా  సంతోషం  వేసింద.  "నువవా 
ననునే   క్పాడవ  జింక్!  ఇంత్కు  ముందు 

కూడ  ఒకసార్-  నేను  చిననేగా  ఉననేపుపడు- 

చూసుకోక  ఒక  గుంటలో  పడిపోయాను. 

అటాలి   సర్కస  కంపెనీలో  ఇర్ుకొకన్  అన్నే 
సంవత్సరాలు  ఊడిగం  చేయాల్స  వచిచంద. 

ననునే  క్పాడినందుకు  చాలా  చాలా 
ధనయవాద్లు. నీపేరమిటి?" అననేద.  

"నాపేర్ు గ్సర్" చెపిపంద జింక.

"నువవా   నాతో   స్నేహం   చేసాతవా,  నేను  ఈ 
అడవికి కొత్త?" కర్ణక అడిగ్ంద. 

"ఓఁ..ఎంచక్క  చేసాత"  అననేద  జింక.  అలా 
కర్ణక,  గ్సర్  చకకన్  స్నేహిత్ులయాయర్ు. 

ఎపుపడ  ఇదదర్ూ  కల్సి  తిర్గేవాళుళో;  కల్సి 
మేత్కు  వళ్ళోవాళుళో.  ఇలా  కొనానేళుళో  గడిచే 
సర్కి   వాళ్ళోదదర్ూ  పారాణ  స్నేహిత్ులు 
ఐపోయార్ు. 

అదే అడవిలో న్వసిసూత ఉండేవి, ఒక నకక-ఒక 
కుకక. ఎలాగైనా సర, గ్సర్ను  చంపి తినాలన్ 
వాటికి  కోర్కగా  ఉండేద.  అయ్త్  ఇపుపడు 
వాటికి  అద  సాధయం  అయేయటులి  లేదు. 

ఎందుకంటే  గ్సర్,  కర్ణక  ఎపుపడ  కల్స్ 
తిర్ుగుత్ునానేయ్ కద్, అందుకన్. 
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అందుకన్  నకక-కుకక  రండ  కల్సి  ఒక 
పధకం  వేసాయ్:  ముందుగా  జింక  వళ్ళో 
ద్ర్లో  ఒక  గుంత్ను  త్రవివా,  ద్న్  మీద 
కొమమాలు ఆకులు కపాపయ్- 

ఆ త్రావాత్ నకక జింక దగగిర్కి వళ్ళో అననేద- 

"అటువైపుకు  వళలిదుద  జింక్-  నేను  ఇపుపడే 
చూశాను.  ఒక  వేటగాడు  వచాచడు  అడవికి. 

న్నునే  పటుటెకునేందుక  క్వచుచ-  అకకడో 
గుంత్  త్రవివా  పెటాటెడు"  అన్  పేరామ  నటిసూత 
చెపిపంద.  త్న  పారాణాలు  క్పాడింద  కద్, 

అందుకన్   గ్సర్కు  నకక  అంటే  అభిమానం 

ఏర్పడడాద. "మర్ నాతో స్నేహం  చేసాతవా?" అన్ 
అడిగ్ంద   నకక.  "ఓఁ..ద్న్దేముంద. 

ఇవాల్టెనుండీ  మనం  ముగుగిర్ు  మిత్ురాలం" 

అననేద అమాయకపు గ్సర్,  ద్న్నే  పర్చయం 
చేస్ందుకు కర్ణక దగగిర్కి తీసుకెళూత.
అయ్త్  కర్ణకకు  నకకను  చూడగానే 
అనుమానం  వేసింద.   ఆహార్ంకోసం  నకక 
ఎన్నే మాయలై్నా చేసుతందన్ తెలుసు, ద్న్కి. 

అయ్నా  అద  త్నకుననే  అనుమానాలను 
గ్సర్తో  పంచుకోలేదు.   'నకకను  గమన్ంచి 
చూసాతను' అన్ మాత్రం అనుకుననేద.

 అయ్త్ త్న పధకంలో భాగంగా నకక  గ్సర్కు 
కర్ణక  గుర్ంచి  రజుకింత్   చెడడాగా  చెపపటం 
మొదలు  పెటిటెంద.  మొదట్లి  గ్సర్  ద్న్ 
మాటలు  నమమాలేదు.  క్నీ  నకక   ఎన్నే 
దొంగమాటలు  చెపిపందంటే,  చివర్కి  గ్సర్ 
ద్న్  వలలో  పడనే  పడింద.  అటుపైెన  అద 
కూడ   కర్ణకను  అనుమాన్ంచటం, 

అవమాన్ంచటం మొదలుపెటిటెంద. 

అయ్నా  సర,  కర్ణక  అవేవీ   పటిటెంచుకునేద 
క్దు.  త్న  స్నేహిత్ుడైన  గ్సర్ను నకక  నుండి 

20



కొత్తపల్లి  - జూన్ 2012

క్పాడలన్  అద  ఎంతో  పరాయతినేంచింద. 

అయ్నా  జింక  ద్న్  మాటలేవీ  వినలేదు. 

పెడచెవిన పెటిటెంద. 

కొనానేళళోకు   వాళళోకి  దూర్మైనటులి 
నటించసాగ్ంద  కర్ణక.  అయ్నా  ఎలలిపుపడ 
గ్సర్ను  త్న  కనసననేలలోనే  ఉండేటులి 
చూసుకుననేద.  నకకకు  ఆ  సంగతి  తెల్దు 
కద్,  'ప్డ  విర్గడైంద'  అన్  అద  చాలా 
సంతోషించింద.   "గ్సర్కు  సమయం 
దగగిర్పడింద.  రపు దన్నే గుంత్లోకి  నెటేటెద్దం, 

గుంత్  తీసి  సిదధాంగా  ఉంచు"  అన్  కుకకకు 
కబుర్ు పంపింద.

అయ్త్  నకక కదల్కలపైెననే  గటిటె న్ఘా పెటిటెన 
కర్ణకకు,  వాటి  పథకం  అంతా  అర్థామైంద. 

గుంత్ను  త్రవేవాసి   కుకక  అటు  వళ్ళోంద  లేద- 

కర్ణక  ఆ  గొయ్య  దగగిర్కి  చేర్ంద;  నకక 
ఊహించన్  విధంగా  ఆ  గొయ్యన్  మర్ంత్ 
లోత్ుగాను,  మర్ంత్  వడలుపగాను  త్రవివా 
పెటిటెంద !
మర్ునాడు  నకక  గ్సర్  దగగిర్కి  వళ్ళో- 
"మిత్రమా!  అడవికి  అటువైపుకు  మనం 

ఎపుపడ  వళళోలేదు-  ఆ  పరాకకన  మంచి  గడిడా 
ఉననేదన్  కుకక  చెపిపంద  నాకు.  ఇవాళలి  అటు 
పోద్ం  పద!"  అన్  అటువైపుకు 
తీసుకుపోయ్ంద. 

ఇదదర్ూ నడుసుతండగా అకసామాత్ుతగా నకక 
గ్సర్ను  ఆ  గుంత్లోకి  తోస్సి,  వికవిక్ 
నవివాంద-"ఇపుపడు  దొర్క్వ,నువవా   మాకు" 

అననేద.  అయ్త్   అద  కూడ  గుంత్  మీదనే 
న్లబడి ఉననేద కద! అలా అటు అద నవవాటం, 

ఇటు  ద్న్  క్ళలికిరాంద  నేల  కదల్  అదకూడ 
'దభాలు'న  గుంత్లో  పడిపోవటం  ఒకసార్ 
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జర్గ్పోయాయ్!

దగగిర్లోనే  న్లబడడా  కర్ణక  గుంత్  దగగిర్కు  వచిచ, 

త్న  తొండన్నే  అందంచి  గ్సర్ను  బయటికి 
లాగ్ంద.  త్న  త్పుప  తెలుసుకుననే  గ్సర్ 
సిగుగితో త్ల వంచుకుననేద.

మర్ుసటి  రజున  వేటగాడవర  వచిచ,  త్ను 
త్రవవాన్  గుంత్లో  చికుకకుననే  నకకను 
పటుటెకొన్ చక్క పోయాడు! ఇదంతా చూసిన 
కుకక పర్ుగో పర్ుగు!

అటుపైెన  గ్సర్-కర్ణకల  స్నేహం 
పదక్లాలపాటు చలలిగా కొనసాగ్ంద. 
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చ ం ద మా మ -నె హ్ రామా మ
చందమామ  నవివాత్  మల్లి పువవా
నెహ్రా  మామ   నవివాత్  గులాబి  పువవా

చంద మామ  ఇచేచద వనెనేల
నెహ్రా  మామ ఇచేచద నవవాలు

 చందమామకి  శుకలిపకం  కృషణపకం
నెహ్రా  మామ ఎపుపడ  పిలలిల పకం

చందమామ చుటూటె నకతారాలు
నెహ్రా  మామ  చుటూటె  పిలలిలు

చందమామ  దేశాన్కి వలుగు
నెహ్రా మామ  బాలలకు  వలుగు

చందమామ  ఆక్శంలో 
నెహ్రా మామ  పిలలిలోలి.

ర్చన: కె.తిర్ుపతిరావ,7వ త్ర్గతి, పరాభుత్వా 
ఉననేత్  పాఠశాల, ట్కకల్

ప్ ల ు చ -వ ద ు ల ు !

డకటెర్: ఏమయాయ, ముసలాయనా! హాసపటల్లో 
"పొగతారాగరాదు" అన్  అంత్ పెదద అకరాలతో రాసి 
పెటాటెమే! మర్ నువవా  చేసోతందేమిటయాయ?! 

ముసలాయన: అయయ, సార్, నేను పొగతారాగటం 
లేదు సార్, ఊర్క ప్ల్చ వదలేసుతనానేను- అంత్ సార్!

యు.కనకరాజు,8వ త్ర్గతి, పరాభుత్వా ఉననేత్ 
పాఠశాల, ట్కకల్.

న్ జ ం గా  క టి టెం దె వ వా ర్ ు ?

టీచర్: బాలూ! చార్మానార్  ఎవర్ు  కటాటెర తెలుసా?

బాలు: ఓ, తెలుసు టీచర్! చార్మానార్ను  మేసీతరీలు  
కటాటెర్ు.

కవిత్ వాసతవం!? జోకు
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చే ప ల ు  - క ప ప ల ు
ఆధార్ం  : పి. నాగభూషణరావ, ఎన్మిద త్ర్గతి A, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

అనగనగా  ఒక   మడుగులో  చాలా   కపపలు, 

చేపలు  ఉండేవి.  అవి  ఒకద్న్నొకటి 
గౌర్వించుకుంటూ సంతోషంగా బరతికవి.

అయ్త్  ఒక  రజున  ఏమైందంటే,  ఓ  కపపపిలలి 
వళ్ళో ఒక  చేపపిలలిన్ తినేసింద. ద్న్నే  చూసింద 
త్ల్లి  చేప.  వంటనే   చేపలనీనే  కల్సి  కపపపిలలిన్ 
చుటుటెముటాటెయ్.  మా  చేపపిలలిన్  ఎందుకు 
తినానేవ?" అన్ న్లదసాయ్.  

అలా  భంగపడిన   చేపపిలలి   కోపంతో,  సిగుగితో 

ముఖం  మాడుచకున్  ఇలులి  చేర్ుకుననేద. 

"ఏమామా,  ఇంత్ స్పూ ఎకకడునానేవ?" అంద 
త్ల్లి  కపప.  కపపపిలలి  చెపిపంద-  "నేనేద 
ముచచటపడి ఒక చేపపిలలిను తినేసర్కి చేపలనీనే 
నా మీదపడి కొటిటెనంత్ పన్ చేసాయ్" అన్. 

త్ల్లికపపకు  కోపం  వచిచంద.  "ఏమట, 

మామూలు చేపలకి ఇంత్ ధైర్యం ఎకకడినుండి 
వచిచంద?  ఒక  చేపను  తింటే  అంత్  ర్భస 
ఎందుకు?"  అన్  త్న  తోటి  కపపలన్నేటినీ 
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పిలువనంపింద.

కపపలు  అనీనే  వచాచయ్.  చేపలమీదకి  ద్డికి 
వళ్ళోనటులి వళాళోయ్. "ఎవర్ు, మా కపప పిలలిన్ 
తిటిటెంద?  అంత్  మరాయద  లేకుండ 
అయ్నామా?" అనానేయ్. 

"మీ కపప మాచేప పిలలిన్ తినేసింద- తిటటెకపోత్ 
ఊర్ుకుంటామా?" అన్ అననేద చేప త్ల్లి. 
"నాకు  ఆకల్  వేసింద,  కనుక  తినానేను-  ఏం 
త్పుప?" అంద కపప పిలలి. 
"అదేం మాట?! మా పిలలిలే మీకు ఆహార్మా! 

ఈ  దగగిర్లో  వననే   పుర్ుగుల్నే   తినచుచకద్!" 

అంద చేప త్ల్లి, రషంగా.

"జర్గ్ందేద  జర్గ్ందల్ండి.  ఇక  నుంచి  మీ 
జోల్కి మేము రాము" అంద కపపత్ల్లి, కొంచెం 
దగ్వచిచ.

"మీర్ు   మా  జోల్కి  వస్త  ఊర్ుకుంటామా?" 

అనానేయ్  చేపలు.  "మా  చేపపిలలిన్   తిననే   ఆ 
కపపపిలలిను మాకు అపపగ్ంచాల్- అద మేం వేస్ 
శికను  అనుభవించాల్.  అపుపడే  మేం 
ఊర్ుకునేద" అన్  పటుటె పటాటెయ్. 

"పిలలివాడు,  తెల్క  ఏద  చేస్త  ద్న్నే  పెదదద 
చేయకూడదు.  ఊర్క  శిక-గ్క  అన్ 
మాటాలిడతారమి?" అనానేయ్ కపపలు.

గొడవ  పెదదదయ్పోత్ుండగా  కపప  పిలలి 
ముందుకు  వచిచంద  అకసామాత్ుతగా-  "సర, 

క్న్వవాండి.   మీర్ు  ఏ  శిక  వేస్త  ఆ  శిక 
భర్ంచటాన్కి  సిదధాంగా  ఉనానేను.  ఊర్క 
చేపపిలలిను  తినటం  త్పేప,  నేను  నా  త్పుపను 
ఒపుపకుంటునానేను" అననేద.

త్ల్లికపపతో  సహా  కపపలనీనే  న్శశబదం 
అయ్పోయాయ్.

చేపలనీనే గల్చినటులి సంబర్పడడాయ్.

కపపలనీనే కళళోనీళుళో పెటుటెకొన్, రషంగా వనకిక 
మళాళోయ్.

అంత్లో  త్ల్లిచేప  అడిగ్ంద  మిగ్ల్న 
చేపల్నే-"దన్కి ఏం శిక విధిద్దం?" అన్. 

"చంపేద్దం" అనానేయ్ కొన్నే. 
"నీ  ఇషటెం-  నువవా  ఏ  శికంటే  ఆ  శిక  విధిద్దం" 

అనానేయ్ కొన్నే చేపలు.  

ఒకక ముసల్ చేప మటుకు "ద్నేనేం చేయదుద- 
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ఊర్క వదలేద్దం" అననేద.  

త్ల్లి  చేప  ఒకక  కణం  పాటు  ఆలోచించింద- 

"న్జమే.. దన్నే వదలేద్దం. పశాచతాతప పడింద 
కద్,  అద  చాలు.   దన్  పారాణాలు 
తీసినంత్మాతారాన  నా  బిడడా  బరతికి  వసుతంద్, 

ఏమి?" అననేద.

ఆ సర్కి  'చేపలన్నేటినీ ఎలా చంపెయాయల్?'అన్ 
వ్యహం ర్చిసుతనానేయ్  కపపలు. అకసామాత్ుతగా 
"ఆగండి!  ఆగండి!  నేనూ  వసుతనానేను"  అన్ 
అర్ుసూత వసుతననే  త్మ కపపపిలలిన్  చూసి అవనీనే 

ఆశచర్యపోయాయ్. ద్న్నే ఏమీ చెయయకుండ 
వదలేసిన  చేపలంటే  వాటికి  చాలా  గౌర్వం 
కల్గింద.  వంటనే  వనకిక  వళ్ళో  చేపలకు 
ధనయవాద్లు చెపుపకునానేయ్.  

"ఏమీ  పరలిదులే,  త్పుపలు  అందర్ూ  చేసూతనే 
ఉంటార్ు.  తెల్విగా వాటిన్ దదుదకుంటే అంత్ 
చాలు" అనానేయ్ చేపలు, హుంద్గా.

అటుపైెన  ఆ  చెర్ువలో  చేపలు,  కపపలు 
హాయ్గా కలసి జీవించాయ్.

కమించటంలో గొపప శకిత ఉననేద. 
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ఎ వ ర్  ఏ డు పు  వా ళ లిద !

యజమాన్: ర్ంగయాయ! పాప  కూర్ుచన్  ఏడుసుతంటే   నువవా ఏం  చేసుతనానేవయాయ?

ర్ంగయయ: నేను  కూడ  కూర్ుచన్  ఏడిస్త  బాగుండదు  కద్, బాబయాయ!
ఆ వ  స మ స య !

రాము: సోమూ, భీమూ! ఆవ ఎలా ఉంటుంద?

సోము: ఆవ, ఆవ లాగే  ఉంటుంద.

భీమ: ఆవ  గడిడాతింటూ  ఉంటుంద.

రాము: మీ  ఇదదర్ూ త్పుప  చెపాపర్ు.

భీమ: మర్ నువవా చెపపరా, ఎటాలి ఉంటుంద ఆవ?

రాము: ఆవను  తాడుతో  కటేటెస్త  ఉంటుంద.

నవవాండి!
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మ ం చి  స్ నే హి త్ ు ల ు
పంచత్ంత్రపు  కథల్నే  కలుపుకుంటే  మనమూ  చాలా  కథలు  సృషిటెంచగలమేమో!  చూడండి,  ఈ  కథలో  
జంత్ువలు మనకు బాగా పర్చయం ఉననేటులి అన్పించటం లేదూ..?

ర్చన: కె.నవీన్  కుమార్, 8 వత్ర్గతి  B, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

జనానేర్పు అడవిలో న్వసించే  తాబేలు, ఎలుక, 

కొంగ   చాలా  మంచి  స్నేహిత్ులు.  అవి  రజూ 
ఆడుత్ూ,  పాడుత్ూ  ఉండేవి-  ద్హం 
వేసినపుపడలాలి  అకకడే  ఉననే   చిననే  చెర్ువకు 
వళ్ళోవి.  అకకడ  తాబేలు  గంత్ుత్ూ,  కొంగ 
ఈత్  కొడుత్ూ,  ఎలుక  సానేనం  చేసూత, 

ఆనందంగా గడిపేవి.  అయ్త్ ఒక సంవత్సర్ం 
వరాషాలు లేవ- ఎండలు మండిపోయాయ్.  ఆ 
చిననే   చెర్ువలో  నీళులి,  ఒకకసార్గా 
ఎండిపోయాయ్. 

కొంగకు,  ఎలుకకు,  తాబేలుకు చాలా ద్హం 
వేసి, ఎపపటిలాగానే  పర్గత్ుత కుంటూ చెర్ువ 
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దగగిర్కి  వచిచ  చూస్త  ఏముంద?-  చుకక  నీళుళో 
లేవ! 

"ఆగండి,  నేను  చూసాతను"  అన్  చెర్ువ 
మధయలో  సూటిగా  ఒక  బొర్యను  త్రవివాంద 
ఎలుక.  అయ్నా,  ఎంత్  లోత్ు  పోయ్నా 
మటిటెలో   త్మ  త్పప,  నీళుళో  ఉండే  సూచనలే 
కన్పించలేదు.

నీళుళో లేక మూడ  త్వార్లోనే చాలా నీర్సించి 
పోయాయ్.  కొంగయ్త్  మరీ  కదలేలిన్ 
పర్సిథాతికి  చేర్ుకుననేద.  స్నేహిత్ుల్దదర్తోనూ 
అద  అననేద-"ఓ  నేసాతలాలిరా!  నేను   చాలా 
నీర్సించిపోయాను.  నాకు  నీళళోతోబాటు 
తినేందుకు  ఇంత్  ఆహార్ం  కూడ  అవసర్ం. 

మీర్ు  ఎవరైనా  నాకు  కొంచెం  ఆహార్ం,  ఇన్నే 
నీళుళో  తెచిచపెటటెండి, దయచేసి" అన్. 

తాబేలు  ఎలుక  ఆలోచించాయ్.  ఎలుక 
తాబేలుతో   అననేద-  "నేను  పడమర్  వైపుకు 
వళాతను;  నువవా   త్ూర్ుప  వపైుకు  వళులి- 
ఎకకడైనా   చెర్ువలు  కన్పిస్త  తిర్గ్  వచిచ 
ఎలాగో  ఒకలాగా  కొంగను  తీసుకెళాదం, 

ఇదదర్ం" అన్. 

తాబేలు   'సర'  అననేద.   రండ  అడవంతా 
తిర్గ్ వత్కటం  మొదలు పెటాటెయ్.

అంత్లో  ఎలుకకు  ఒక  పావరాల  గుంపు 
కన్పించింద.  వాటిన్  చూడగానే  ఎలుక 
భయపడి  ద్కుకననేద  కొంత్స్పు.  అయ్త్ 
అవేవీ  ఎగర్టం  లేదు-  ఎంత్  స్పు  చూసినా 
నేలమీదే తిర్ుగుత్ునానేయ్. 

"ఎందుకిలా?" అన్ చూసిన ఎలుకకు నేలంతా 
పర్చుకుననే  వల  ఒకటి  కన్పించింద.  అద 
పావరాలతో  అననేద-  "మీర్ంతా  పాపం, 

వలలో  చికుకకుననేటులిననేద.  ననునే  ఏమీ 
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చెయయమన్  మాట  ఇస్త  నేను  ఈ  వలను  కొర్కి 
మిమమాల్నే  క్పాడేందుకు  పరాయతినేంచగలను" 

అన్.

పావరాలనీనే  సంతోషంగా  "మా  పాల్ట 
దేవడిలాగా  వచాచవ.  మమమాల్నే  క్పాడు; 

నీకు  ఏ  పన్  క్వాలంటే  అద  చేసిపెడతాం, 

మేం" అనానేయ్.

అపుపడు  ఎలుక  వలను కొర్కి తెంపివేయగానే 
పావరాలనీనే  ద్న్కి  ధనయవాద్లు 
తెలుపుకునానేయ్.  "నాకు  ఈ  ధనయవాద్లు 
వదుద-  మా  మిత్ురాడు  కొంగ  చావ  బరత్ుకులోలి 
ఉననేద.  మరొక  మిత్ురాడు  తాబేలు,  నేను 
నీళలికోసం  అడవంతా  వత్ుకుత్ునానేం.  మీకు 
తెల్సి  ఎకకడైనా  ఒక  చెర్ువ  ఉంటే  చెపపండి 
చాలు" అననేద ఎలుక వాటితో. 

"అయయ!  ద్న్దేమి  భాగయం?!  మేముండే 
చోటనే  న్జాన్కి   ఒక  పెదద  చెర్ువ  ఉననేద. 

ద్న్లో   పుషకలంగా  నీళుళో  ఉనానేయ్. 

మిమమాల్నే  ముగుగిర్నీ  మేం  అకకడికి 

తీసుకెళాతం"  అన్  పావరాలు   ఎలుక  వంట 
వచాచయ్.

ఆలోగా    తాబేలు  కొంగ  దగగిర్కి  చేర్ుకుననేద. 

ద్న్కి  పాపం  చెర్ువ  దొర్కనేలేదు.   "నాకు 
ఏమీ  కన్పించలేదు"  అన్  అద 
చెబుత్ుండగానే అకకడికి   ఎలుక, పావరాలు 
వచిచ చేర్ుకునానేయ్. "మా మీద కూరచండి! 

మేం తీసుకెళాతం మిమమాల్నే!" అన్ పావరాలనీనే 
ర్థం  మాదర్  న్లుచనానేయ్.  కొంగ,  ఎలుక, 

తాబేలులను  ముగుగిర్నీ  మోసుకొన్  కొదద 
స్పటిలోనే  అవి  ఒక  పెదద  చెర్ువను 
చేర్ుకునానేయ్!

నీటితో న్ండి, ఎండలో త్ళత్ళలాడుత్ుననే ఆ 
చెర్ువను  చూడగానే  మిత్ురాలు  ముగుగిర్కీ 
పారాణం  లేచివచిచనటులి  అయ్ంద. 

ఆనాటినుండీ  అవి,  పావరాలు  అనీనే   కలసి 
సంతోషంగా బరతిక్య్.

'ఎండిపోయ్న  చెర్ువ  పుణయమా'  అన్ 
చాలామంద మిత్ురాలయాయర్ు!
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సా మా జి క  జీ వ న ం
మూలం: జి.భూపతి, 9 వత్ర్గతి  A, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

పున:కథనం: కొత్తపల్లి.

యసఆర్క పుర్ంలో న్వసించే ర్వి మంచివాడే, 

చాలా తెల్వైనవాడు కూడ-  క్నీ మహ పెంకి. 

అత్న్  పెంకిత్నం  వలలి  ఇత్ర్ులకు  చాలా  కషటెం 
కల్గేద;  అయ్నా  సర,  వాడు  'నా  ద్ర్-నా 
య్షటెం'అననేటులి  ఉండేవాడు.  వాడిలో  ఉననే 
అహంక్ర్ం  అందర్కీ  కనబడటం  వలలినేమో, 

మర్ వాడంటే ఎవర్కీ పెదద ఇషటెం ఉండేద క్దు. 

అయ్నా  ఏం  చేసాతర్ు?  ఎవర్కివాళుళో 

మనసులోనే  వాడిన్  తిటుటెకొన్ 
ఊర్ుకునేవాళుళో.
మనసారా  వాడిన్  ఇషటె  పడేవాళ్ళోవరైనా 
ఉనానేర్ంటే అద వాళళో అమమా మాత్రమే.  వాడు 
ఎంత్  మొర్టుగా  పరావర్తంచినా,  ఆవిడ 
సర్ుదకుపోయేద.  వాడిన్  పల్లిత్ుత  మాట  అనేద 
క్దు. ద్ంతో ర్వికి  ఊర్ంటే ఒక న్శిచత్మైన 
అభిపారాయం  ఏర్పడిపోయ్ంద:  'త్నూ-త్న 
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త్ల్లి  ఒక  పకం.  ఊళ్ళోవాళలింతా  వేర  పకం. 

పరాజలు  త్మను  చాలా   హీనంగా 
చూసుతంటార్ు.  అయ్నా  ఎపుపడ  త్మను 
ఎటాలి  దచుకోవాలా  అనే  ఆలోచిసుతంటార్ు..' 

ఇలా  సాగేవి  వాడి  ఆలోచనలు.  వాడి  ఈ 
అభిపారాయాన్నే  క్దనేందుకు  ఊళ్ళో  ఎవర్ూ 
లేర్ు-  ఎవర్  పనులోలి  వాళుళో  ఉంటార్ు  కద్, 

వీడి  ఆలోచనలు  పటిటెంచుకునేంత్  తీర్క 
ఎవర్కుంటుంద?

ఒకరజున  ర్వి  వాళళో  నాననే  మంచాన  పడి  ఇక 
లేవలేదు.  పటనేంలో  డకటెర్ులి  అత్న్నే  చూసి 
పెదవి  విర్చార్ు.  ఆ  సమయంలో  ర్వి  ఆర 
త్ర్గతిలో  ఉండేవాడు.  'త్ల్లి  ఒకకత్  ఇలులి 
నడిపించటం కషటెం కద్' అన్ త్నూ కూల్ పన్ 
చేసాతనన్  బయలుదేరాడు  వాడు.  అపుపడు 
వేసవి  సెలవలు-పెదదగా  పనులు  కూడ  ఉండేవి 
క్వ.  "వేల్డంత్  లేవ-నువేవాం  పన్ 
చేసాతవరా"  అన్  ఊళ్ళోవాళుళో  నవివానపుపడు 
వాడికి  చాలా  కోపం  వచేచద.   పరాజలపటలి 
వాడికుననే కోపం మర్ంత్ వేళుళో ఊనుకునేద. 

అయ్త్  వాడు  కూల్పన్  చేయటం  మొదలు 

పెటాటెక,  పరాజలంటే  వాడికుననే  అభిపారాయం 
కొదదగా మార్ంద-

"పార్ను  ఇలా  క్దురా,  ఇటాలి  తిపిప 
పటుటెకోవాల్-  గొడడాల్  వేటు బలంగా  వయాయల్, 

ఒకసార్ వేటు పడిన చోటే మళ్ళో పడల్- పన్లో 
కూడ  తెల్విన్  ఉపయగ్ంచాల్,  వాటంగా 
పన్చెయాయల్  .."అంటూ  చాలా  విషయాలు 
నేరాపర్ు  అందర్ూ. "చిననేవాడమామా,  ఈ  పన్ 
చెయయలేడు-  మనమే  ఎత్ుతద్ం  ర్ండి"  అన్ 
వాడు చెయాయల్సన బర్ువ పనుల్నే త్మ మీద 
వేసుకునేవాళుళో  కొందర్ు.  కొందర్ు  వాడికి 
తాము  తెచుచకుననే  పద్రాథాలు  పెటేటెవాళుళో. 
"మీ  నాననేకు  ఈరజు  ఎలా  ఉంద?"  అన్ 
వాకబు  చేస్వాళుళో.   పొలపు  క్పులు   వీళళో 
ఇంటికోసమన్  పరాత్యకంగా  కూర్గాయలు, 

ఆకు కూర్లు కోసుకు పొమమానేవాళుళో.
ఇటాలి  ఊళ్ళోవాళుళో  త్న  పటలి  పేరామగా 
వయవహర్ంచినపుపడు  ర్వి  ఆశచర్య-
పోయేవాడు.   వాళుళో  త్మన్  పటిటెంచు-

కుంటుననేపుపడు  'వీళళోకు  ఇటాలి  ఉండల్సన 
అవసర్ం  ఏముననేద?'  అన్పించేద  వాడికి. 
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బడులు  తెర్చేసర్కి  ఊళ్ళోవాళళోంతా  చెపాపర్ు 
ర్వి వాళలి అమమాకు- "వీడికి మంచి తెల్విత్టలు 
ఉనానేయమామా,  బడి  మాన్పంచకు. 

క్వాలంటే  ఉదయం-సాయంత్రం  మేమే 
ఏమనానే  పనులు  చూపిసాతం-  అవి 
చేసుకుంటూ  చదువకొమమాను"  అన్.  వాళళో 
ఆపాయయత్తో  ర్విలో  ఉననే  కర్కుదనం 
కొంత్వర్కు త్గ్గింద.

అటాలి  ర్వి  ఒకవైపున   చదువకుంటూనే 
మరొకవైపున    పన్కి   వళళోటం  మొదలై్ంద. 

బడికి  వళ్ళోన  త్రావాత్  అత్ను  ఒకక  న్ముషం 
కూడ   వృధా  చేస్వాడు  క్దు-  ఖాళ్ 
సమయంలో  పన్  చేసి  డబుబాలు 
సంపాదంచేవాడు.   క్నీ  రాతిరా   పదకొండు 
గంటల  వర్కు  కూరొచన్  సొంత్గా 
చదువకునేవాడు. 

ఇక  తెలలివార్ు  జామున  నాలుగు  గంటలకలాలి 
న్దరలేచి,  గంటస్పు   చదువకొన్,  బయట 
ఎకకడైనా   పన్  దొర్కిత్  పన్  చేసి,  బడికి 
వళ్ళోవాడు.  అత్న్   శరామ  ఫల్త్ంగా 
ఏడోత్ర్గతిలో  అత్న్కి  చాలా  మంచి 

మార్ుకలు  వచాచయ్.  పెదదసరాకల  బడిలో 
అత్న్కి  సీటుకూడ వచిచంద!  క్న్ ర్వి  త్న 
పర్సిథాతిన్  చెపిప,   "నేను  లేకపోత్  మా 
కుటుంబం   గడవదు.  కనుక  నాకు  ఈ  సీటు 
వదుద"  అనానేడు.   క్నీ  పెదదసరాకల  బడి 
మాసాటెర్ు  ఊర్ుకోలేదు.   వచిచ  ర్వి  వాళలి 
అమమాతో  మాటాలిడర్ు-  'మీకు  మేమందర్ం 
త్లా  ఇంత్  సాయం  చేసాతం;  మీవాడిన్ 
చదవన్వవా' అన్ ఊర్వాళలింతా చెపిపనమీదట, 

ర్వి వాళలిమమా అందుకు ఒపుపకుననేద. 

అపుపడు  ర్వికి  తెల్సివచిచంద-  'కల్సి 
బరత్కటంలో  బలం  ఉంద.  కల్సి 
బరతికినపుపడు,  కషటె  సుఖాలను 
పంచుకుననేపుపడు  మనుషులు  దగగిర్వతార్ు. 

ఎవర్కివాళుళో  విడివిడిగా  ఉంటే  మనసులోలి 
దూర్ం  పెర్ుగుత్ుంద'.  ఆనాటినుండి  ర్వికి 
ఊళ్ళోవాళలింటే ఇషటెం కల్గ్ంద.

పద  త్ర్గతి  పరీకలు  రాసి  ఇంటికి 
వచిచనపుపడు  ఎదురైన  సంఘటన  ఒకటి  ర్విన్ 
పూర్తగా మార్చవేసింద. ఎండక్లపు సెలవలోలి 
ఒకరజు   అర్థారాతిరా  అందర్ూ  న్దరపోత్ుననే 
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సమయంలో  ఎవర్  ఇంట్లించో  మంటలు 
లేచాయ్.  మంటకు  గాల్  తోడవవాటంతో  ఒక 
ఇలులి త్రావాత్ ఒక ఇలులి అంటుకొనసాగ్ంద.

ఊర్ంత్టా హాహాక్రాలు చెలరగాయ్. 

యువకులంతా  బృంద్లుగా  ఏర్పడి 
మంటలను  ఆరపందుకు  పూనుకునానేర్ు.  ఆ 
ఆపద  సమయంలో   మంటలోలి  ఇర్ుకుకననే 
చాలామంద  చిననేపిలలిలను  ర్వి  క్పాడడు. 

అంత్లో   మంటలు  ర్వి  వాళలి  ఇంటికి  కూడ 

వాయపించాయ్.  ర్వికి  ఆ  సంగతి  తెల్సింద- 

అయ్నా అత్ను చేసుతననే పన్న్ విడిచి అకకడికి 
పర్ుగు  పెటటెలేదు-   ఊళ్ళోవాళ్ళో  బాధయత్గా 
నీళుళో తెచిచ పోసి ర్వి వాళళో ఇంటిన్ క్పాడర్ు. 

గాయాలై్న  ర్వి వాళలి అమమాన్  వాళ్ళో  ఆసుపతిరాకి 
తీసుకెళాళోర్ు.  అటు  త్రావాత్  చాలామంద  ర్వి 
త్మకు చేసిన మేలును పరాశంసించి కృత్జఞత్లు 
తెలుపుకునానేర్ు కూడను!

త్ల్లి పేరామతో పాటు పరాజల పేరామకూడ గొపపదన్ 
అపుపడు  అర్థామైంద  ర్వికి.  సావార్థాం  క్ర్ణంగా 
ఉననే  ఊళ్ళోనే  ఒంటర్గా  బరతికిన  ర్వి  అలా 
సమాజంలో  ఒకడయాయడు;  పదమందచేతా 
'మంచివాడు' అన్పించుకునానేడు.
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సుబాబారావ: న్ననే రాతిరా  మీర్ు  చేసిన  సాయాన్నేఈ జనమాలో  మర్చి  పోలేనండీ!

రామారావ(ఆశచర్యంగా): నేనేం  చేశానండీ!?

సుబాబారావ: రాతిరా  మీర్ు  పాడేపాటలు  విన్, మా బంధువలు పార్పోయార్ు.

స్కర్ణ: ఎన్.వంకటర్మణ, 8వత్ర్గతి, పరాభుత్వా ఉననేత్  పాఠశాల, ట్కకల్.
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ప రాజ ల  త్ ల్ లి
ర్చన: జి.హేమలత్, 8 వ త్ర్గతి  B,  పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్, శ్రాక్కుళం జిలాలి.

వర్థానుడు  అనే  రాజుకు  ఒకకత్  కూత్ుర్ు-

చందరాక.  చందరాకకు  పదేళుళో.  చాలా  అందంగా 
వంటుంద.  చాలా  మంచి  అమామాయ్- 

అందర్తోనూ   చాలా  స్నేహంగా,  కల్సి  మల్సి 
ఉంటుంద. ఒక రజు ఆమ, ఆమ స్నేహిత్ులు 
అందర్ూ   కల్సి  అడవికి  వళాళోర్ు.  వాళలికు 
తోడుగా  కొందర్ు   భటులు  కూడ   వళాళోర్ు. 

అకకడ  అడవిలో   అందమైన   చెటులి,పూలు, 

ఏర్ులి,  కొలనులు   చాలా   కన్పించాయ్. 

పిలలిలందర్ూ  చాలా  ఉతాసహపడడార్ు.  బాగా 
తిర్గార్ు; వళ్లి  పువవాలు కోసుకునానేర్ు. 

ఇటాలి  చాలా  సమయం  గడిచాక,  "చందరాక్! 

సాయంత్రం   అవత్ుననేద;  మబుబాలు  కూడ 
కముమాకుంటునానేయ్.  మనం  మన  ఇళళోకు 
చేర్ుకుంద్ం   పద"  అనానేర్ు 
స్నేహిత్ులందర్ూ.  భటులు  కూడ   తొందర్ 
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పెటాటెర్ు.  అయ్నా   చందరాక  మాత్రం  "వసాతను, 

వసాతను"  అంటూనే  అడవి   లోలోపల్కి 
అడుగులువేసోతంద.  అకకడ  ఆమకు  కొత్తగా 
కన్పించిన  మంచి  మంచి  పూలు  ఆమను 
వనకిక  లాగుత్ునానేయ్.   అటు  ఈదుర్ు 
గాలులూ  పెర్ుగుత్ునానేయ్.  నేసాతలకీ, 

భటులకు ఏం చెయాయలో పాలుపోవడం లేదు. 

చందరాక  రాజుగార్  కూత్ురాయ!  ఆమను 
క్దన్ ఏం చేయగలర్ు? 

అంత్లో   ఒక  పొదలచాటు  నుండి   "గుర్రా.." 
మన్  పుల్  గాండిరాంపు  వినబడింద.   భటులు 
బాణాలు  ఎకుకపెటేటెంత్లో   పెదదపుల్   ఒకటి 
వాళళో  మీదకి  దూకనే  దూకింద.   భటులు, 
పిలలిలు అందర్ూ చెలాలి చెదర్ు అయాయర్ు. పుల్ 
మటుకు  వాసన  చూసుకుంటూ   చందరాక 
వళ్ళోన దశలోనే పర్ుగు తీసింద.  

అటాలి  త్నవైపుకు  వచిచన  పుల్న్  చూడగానే 
చందరాకకు  ఏం  చేయాలో  తెల్లేదు. 

త్నుచిననేపుపడు  చదవిన  కథలలో  పెదదపులుల 
నుండి  త్పిపంచుకుననే  రాజకుమారతల 
కథనొకద్న్నే గుర్ుత చేసుకొన్, చందరాక గబగబా 

ఒక   పెదద  చెటుటె   పైెకి   ఎకిక  కూర్ుచననేద. 

అంత్లోనే  పెదద  వాన  మొదలై్ంద.  పుల్కూడ 
చందరాక  వనకనే  చెటుటె  ఎకుకద్మన్ 
పరాయతినేంచింద  గానీ,  అద   వీలవవాలేదు... 

ద్న్ద  భారీ  క్యమాయ!

ద్ంతో  పుల్  "పోనీలే!  ఇనానేళలికి   మంచి 
ఆహార్ం  ఒకటి  నా  కంట  పడింద.  ఈ  పిలలి 
ఎకకడికి పోత్ుంద? ఎపపటికెైనా  కిరాందకి   దగక 
త్పపదు.  అపుపడు   తింటానులే,  నేను! 

ద్న్దేముంద?!"  అనుకొన్  అకకడే 
క్పుక్సింద. 

ఇక  అకకడ  భటులందర్ూ  చాలా  ఆందళన 
పడడార్ు.  చందరాక  స్నేహిత్ులందర్నీ  వార్  వార్ 
ఇళలికు  చేర్చ  వచిచ,  వానలోనే  అడవంతా 
వత్కటం  మొదలు  పెటాటెర్ు.  అయ్నా 
ఏమైంద  మర్,  ఒకకర్ు  కూడ  చందరాక  ఉననే 
చెటుటె  వైపుకు   రాలేదు!

ఇటాలి  చందరాక,  పుల్  ఇదదర్ూ  ఒకరాతిరా,  ఒక 
పగలు  ఒకర్  కోసం  ఒకర్ు  క్పు  క్శార్ు. 

చివర్కి  పుల్  న్రాశపడింద.  ఆకలే  గల్చింద. 

"ఇదేద దొర్కటులి లేదు. నేను ఇక  వేర ఆహర్ం 
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చూసుకుంటాను" అన్ అద  వళ్ళోపోయ్ంద. 

అయ్త్  ఆసర్కి  చందరాకకు  బాగా న్దర పటిటెంద. 

ఆ పాప  చాలా నీర్సపడడాద కూడనూ.  ఆరజు 
రాతిరా అలా  న్దరపోత్ుననే చందరాక క్సాత ఠపాలున 
కిరాంద  పడిపోయ్ంద.  అయ్త్  ఆ  పాపకు  ఆ 
సంగత్  తెల్నేలేదు!  -పాపం,  అకకడ  వననే 
పెదదరాయ్ ఒకటి చందరాక త్లకి త్గ్ల్ంద! ఆమ 
అలా  అకకడే సృపహ త్పిపపోయ్   పడి ఉననేద, 

రాత్రంతా. 

తెలలివార్ు  ఝామున  ఏమైందంటే,  ఒక 
ముసల్  అవవా   కట్టెలు  కొటటెటాన్కి   అడవికి 
వచిచంద.  అకకడ  పడివననే  చందరాకను చూసి 
దగగిర్కు  వళ్ళోంద.  "ఎవర  ఇంత్  చిననే  పిలలి! 
పాపం,  త్లకి   చాలా  పెదదగాయం   త్గ్ల్ంద. 

ఎవవార్ూ  లేర్నుకుంటాను  త్నకు!"  అన్ 
చందరాకను  లేపి  మలలిగా   త్న  ఇంటికి 
తీసుకువళ్ళోంద.   ఆ  పాపను    పడుకోబెటిటె, 
త్లకు  కటుటెకటిటె,  మొహాన్కి   నీళుళో   చల్లి, 
జాగరాత్తగా చూసుకుననేద. 

రండు  రజుల  త్రావాత్గానీ  చందరాకకు  తెల్వి 
రాలేదు.  వచాచక  కూడ  ఆమకు  త్లంతా 

దముమాగా అన్పించింద. త్న పేర్ు చందరాక అన్ 
తెలుసూతనే  ఉంద-క్నీ  మిగతా  సంగత్ులేవీ 
ఎంత్  ఆలోచించినా  గుర్ుతకు  రావటం  లేదు 
ఆమకు!  

చందరాక లేచి తిర్గటం మొదలు పెటాటెక అవవా 
అడిగ్ంద-  "పాపా!  నువవా  ఎవర్ు?  ఎకకడ 
ఉంటావ?  నీ  త్ల్లిదండురాలు  ఎవర్ు?"  అన్. 

చందరాకకు  గుర్ుత  వస్త  గద!  అపుపడు  చందరాక 
ఎంతో  మరాయదగా  అననేద-  "బామామా!  నేను 
ఎంత్  ఆలోచించినా  నా  గత్ం   గుర్ుతరావటం 
లేదు.  క్నీ   నాపేర్ు   చందరాక  అన్  మటుకు 
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గుర్ుతననేద" అన్.  "సరలేమామా, నువవా ఎవర 
తెల్స్ద్క్  నువ్వా  నాతోబాటే  ఇకకడ 
ఉండచుచ; క్నీ ఒక సమసయ ఉననేద.." అననేద 
అవవా.
చందరాకకు  అవవా  నచిచంద.  అదగాక,  త్నకు 
ఏవ  సంగత్ులు  గుర్ుతకు  రావటేలిదన్ 
తెలుసూతనే  ఉననేద-  అవి  గుర్ుతకు  రావాలంటే 
కొంత్  సమయం  వదలాల్.."  ఏం  సమసోయ 
చెపపవావా!" అననేద.

"నువవా   కూడ   కషటెపడి  పన్  చెయాయల్స 
ఉంటుంద.  ఏమంటే,  నేను  చాలా   ముసల్ 
ద్న్నే   అయ్పోయాను  కద్-  ఎకుకవ  పన్ 
చేయగల   శకిత  లేదు  నాకు.  నా  రకకల  కషటెం 
మీద  నా  ఒకకద్న్  జీవిత్ం   గడవడమే  చాలా 
కషటెం  అవత్ుననేద.  ఇంక   నీకు   తిండి 
ఎకకడినుండి  తెసాతను?  అందుకన్,  నేను 
రజూ  ఎలాగో  ఒకలాగా  కట్టెలు  ఏర్ుకొసాతను. 

నువవా    ఊళ్లి  కెళ్ళో  రజూ  ఇన్నే  కట్టెపులలిలు 
అముమాకొన్  రావాల్.  వాటితో  ఇంత్  బియయం 
కొనుకొకచాచవంటే,  ఆ  పూటకి  మనం  వాటిన్ 
వండుకొన్   తినచుచ-  ఏమంటావ  చందరాక్?" 

అంద బామమా.
"బామామా!  నేను  ఎవర్నో  తెల్యకపోయ్నా 
నాకు ఇకకడ చోటు ఇచాచవ. ఈ మాత్రం పన్ 
చేయటం  నాకు  కషటెమేమీ  క్దు.  అలాగే 
చేద్దం.  నువవా  పులలిలు  ఏర్ుకురా,  నేను 
వాటిన్  అముమాకొసాతను.  నువవా  చెపిపనటేలి 
చేద్దంలే " అననేద చందరాక. 

రాజుగార్  గారాల  బిడడాగా  ఏ  కషటెమూ 
ఎర్గకుండ  పెర్గ్న  చందరాక ఇలా  ఆర్ు  నెలలు 
గడిపింద. 

అకకడ  రాజుగార్ు  చందరాకకోసం  వతికించన్ 
కొండలేదు;  కోనలేదు.  అందర్ూ 
అనానేర్ు-"యువరాణి  పుల్  బార్న  పడడాద" 

అన్.  రాజు,  రాణి  మటుకు  అటాలి  జర్గలేదన్ 
నమామార్ు.  క్నీ  ఎంత్  వతికినా  పరాయజనం 
లేకపోయ్ంద.  యువరాణి  చందరాక  ఎవర్కీ 
కనబడనే లేదు.

ఒకరజు   చందరాక  కట్టెలముమాకుంటూ 
రాజవీధిలోకి  పోయ్ంద.  చిత్రంగా  అకకడ 
ఉననేవనీనే  త్నకు   చాలా  పర్చయం  ఉననే 
వాటిలాగా  అన్పించ  సాగాయ్  ఆమకు. 
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అందుకన్ ఆమ త్ను తెచిచన కట్టెపులలిలను ఒక 
పరాకకన  పెటిటె,  అటూ  ఇటూ  వింత్గా   చూసూత 
పోసాగ్ంద.  అంత్లోనే    రాణిగార్ 
పర్చార్కలూ   చందరాకను  చూసి 
ఆశచర్యపోయార్ు:  అపపటిక 
పౌషిటెక్హార్లోపం  వలలి  చందరాక  చాలా  సననేగా 
అయ్పోయ్ంద.  ఆమ  చర్మాం  ఎండ 
క్ర్ణంగా  నలలిగా కమిల్పోయ్ ఉననేద. ఆమ 
మొహం   కూడ  చాలా  మార్పోయ్ంద. 

అయ్నా   ఆమను  గుర్ుతపటిటెన   పర్చార్కలు 
చందరాకను  రాజు దగగిర్కి  తీసుకెళాళోర్ు. 

"అయాయ!  ననునే  ఇకకడికి  ఎందుకు 
తీసుకువచాచర్ు?"  అన్  రాజున్  అడిగ్ంద 
చందరాక. 

ఆ  పాప  గొంత్ు  వినగానే  రాజుకు,  రాణికి 
అర్థామైంద- "ఇద వేరవర క్దు-  త్మ బిడేడా!" 
అన్. 

"నీ  పేరమిటి  పాపా?"  అన్  అడిగార్ు 
రాజుగార్ు. 

"చందరాక!" అన్ జవాబు ఇచిచంద పాప.  

"నువవా   ఎకకడ  ఉంటునానేవ,  చందరాక్?  నీ 
వాళుళో  ఎవర్ు?"  అన్  అడిగ్,  రాజుగార్ు 
త్కణం  భటుల్నే  పంపార్ు-  అవవాను 
పిల్పించుకునానేర్ు.  అవవా  ద్వారా  ఆయనకు 
చందరాకను గుర్ంచిన విషయాలనీనే తెల్సాయ్.

చివర్కు ఆ పాప త్న  కూత్ురనన్ సపషటెమైంద. 

"న్న్నేలా  మళ్ళో  చూసాతం  అనుకోలేదు!"  అన్ 
కనీనేళుళో  పెటుటెకునానేర్ు  రాజుగార్ు. "రామామా! 
ఇంత్ క్లాన్కి  మా మనసుసలు చలలిబడడాయ్. 

చాలా సంతోషంగా  ఉంద. రా, మనం  లోపల్కి 
వళాదం, పద!"  అనానేర్ు రాణిగార్ు. 

చందరాక కొదద స్పు న్శశబదంగా న్లబడి,  అననేద- 

"నాకు కూడ  త్ల్లి  దండురాలు   ఉనానేర్న్  తెల్సి 
చాలా  సంతోషంగా  ఉంద  నాననేగార్ూ!  క్నీ 
నా  త్లకు   గాయం   త్గ్ల్నపపటి  నుండీ 
నేనెవవార  తెల్కపోయ్నా  పారాణంతో 
సమానంగా  చూసుకుననేద   అవవా.  అటాలింటి 
మా అవవాన్ వదల్  నేను రాలేను- కమించండి" 

అననేద. 

సర్గాగి  అదే  సమయాన్కి  చందరాకకు    త్న 
రాచర్క  జీవిత్ం  మొత్తం   గుర్ుతకు  వచిచంద. 
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అయ్త్  ద్న్తోపాటు   బామమాలాంటి 
సాధార్ణ   పరాజల  కష్టెలు  కూడ  ఆ  పాప   కళళో 
ముందు  కదలాడయ్.  

అంత్లో  రాజుగార్ు  అనానేర్ు-"చందరాక్! 

అడవిలో  ఉననే   అవవాను   కూడ   ఇకకడక 
తెద్దం" అన్.  

చందరాక  నవివాంద. "నాననేగార్ూ!  వయకుతలుగా 
ఎంత్మందకి  సహాయం   చేయగలం?  ఒక 
అవవాకు  సాయం  చేస్త  సర్పోత్ుంద్?  మన 
రాజయంలో   మామూలు  మనుషులు 
అనుభవిసుతననే  కష్టెలను   కళాళోరా  చూసాక, 

మన  వైభోగం  ఎవర్  భిక్షో  అర్థామైంద  నాకు. 

కషటెపడి , కడుపు కొటుటెకొన్ బత్ుకుత్ుననే  వార్ 
బత్ుకుల్నే   బాగుచెయయలేన్   పాలన 
ఎందుకు?" అంద గటిటెగా. 

రాజుగార్కి   ఆశచర్యంతో,  ఆనందంతో 
నోటమాట  రాలేదు.  చందరాకను  అకుకన 

చేర్ుచకొన్  "త్ల్లి!  నువవా  సంపాదంచిన  ఈ 
అనుభవం  సామానయమైనద  క్దు. 

పర్పాలనలో  ఉననేవాళలికు  మామూలు  పరాజల 
కడగండులి   అనుభవంలోకి  రావటం  చాలా 
అవసర్ం  త్ల్లి!  అపుపడే  'పరాజలరాజు'లు 
త్యార్యేయందుకు వీలు ఏర్పడుత్ుంద.  నీ 
ఈ  అనుభవాన్నే  వృధా  పోన్వవాను.  రా  త్ల్లి, 
పర్పాలనలోన్  మళకువలు  నేర్ుచకో,  పరాజల 
రాణివి అయేయవ త్వార్లో!" అన్ దవించాడు.

అనతిక్లంలోనే   చందరాక   రాచవిదయలు 
అన్నేంటిలోనూ  ఆర్త్ర్ంద.  రాజుగార్ 
త్రావాత్  త్నే  పాలకురాలై్ంద. పరాజల జీవితాల్నే 
దగగిర్గా   చూసిన   చందరాక,  ఇపుపడు  రాణియై 
రాజయంలో   చకకన్    పాలనన్   పరావేశపెటిటెంద. 

అందర్చేతా   'పరాజలత్ల్లి'  అన్ 
అన్పించుకుననేద.   రాజయ  సంక్షేమాన్క   త్న 
జీవితాన్నే   అంకిత్ం  చేసింద.  పరాజలలోనే  త్న 
కుటుంబాన్నే  చూసుకొంటూ జీవించింద!
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ఫ ల  ప రాద ం
ర్చన; దరాణంరాజు వంకటసుబాబారావ, సంసృకత్ ఉపాధాయయులు, ట్కకల్, శ్రాక్కుళం జిలాలి.

"విశాఖపటటెణం నుండి పలాసపోవ పాయసింజర్ 
మర్కొదదస్పట్లి  5 వనెంబర్  పాలిట్ఫాం  నుండి 
బయలు  దేర్ుటకు  సిదధాంగా  ఉంద"  అన్ 
మకైులో వినబడుత్ుంటే రాం నాథం మాసాటెర్ు 
గబగబా  పర్ుగతిత  వళ్ళో   రలైోలి  కూర్ుచనానేర్ు. 

రాంనాధంగార్ు  ర్టై్ర్  అయ్న  సంసృకత్ 
ఉపాధాయయుడు.  విజయనగర్ం   మహారాజా 
వార్    సంసృకత్  కళాశాలలో  పన్చేసార్ు; 

ఎందర విద్యర్ుథాలకు విదయ గర్పార్ు.  మంచికి 

మార్ుపేర్ుగా  అందర్ూ  చెపుపకుంటార్ు 
ఆయన్నే  గుర్ంచి.  ఎందర  పేద  విద్యర్ుథాలకు 
చేయూత్ నందంచిన వయకితత్వాం ఆయనద. 

రైలు వేగం మలలిమలలిగా పెర్ుగుత్ుంటే ఆయన 
మనసు  గత్ం  లోకి  పర్ుగులు  పెడుతోంద. 

చాలా  రజుల  త్ర్ువాత్  త్న  పుటిటెనూర్కి 
వళుతనానేడు.  త్మ  ఊర్  పొలాలు,  చెర్ువ 
గటుటె, శివడి కోవల, త్ను చదవిన  బడి.. అనీనే 
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గురొతసుతనానేయ్.  త్న  చిననేనాటి  తెలుగు 
మాసాటెర్ు   చెపిపన  "చేసిన  మేలు  ఊర్కన్ 
పోదు"  అనే  మాట  ఇపపటికీ   చెవలోలి 
వినబడుతోంద.  ఆ  మాటే  త్నన్   ఉననేత్మైన 
వయకితగా సమాజంలో న్లబెటిటెంద.. 

రైలు  విజయనగర్ం  చేర్ుతోంద.  ఎవర 
భికగాడు  "జీవము  నీవే  కద్..దేవా"  అన్ 
పాడుకుంటూ వసుతనానేడు.  రాంనాథం  గార్ు 
ఒక  ఐదు  ర్ూపాయల  బిళళో  అత్న్  చేతిలో 
పెటాటెర్ు. 

రైలు  విజయ  నగర్ంలో  ఆగ్ంద.  రాంనాథం 
గార్ు  ఓమాటు  రైలు  దగార్ు.  ఆ  రజు 
దనపతిరాక  కొన్,  మళ్లి   రైల్క్కర్ు.  పేపర్ు 
చదువత్ుండగా వినబడింద- "టికెట్ టికెట్" 

అన్.  త్ల  తిరాపిప  చూశార్ు.  ఎదుర్ుగా 
రండుమూడు  వర్సల  ముందున్ంచి 
టికెట్లు  త్న్ఖీ  చేసూత   వసుతననే   అధిక్ర్ 
కనబడడాడు.  రాంనాథం  గార్ు  లేచి 
న్లుచనానేర్ు.  టికెట్  తీసుకుంద్మన్  త్న 
లాల్చ జేబులో  చెయ్యపెటాటెర్ు.  జేబు  ఖాళ్గా 
చేతికి  త్గ్ల్ంద!  మాసాటెర్ుగార్కి   దకుక 

తోచలేదు. "పర్ుస  ఏమైంద?! త్న పర్ుసలోనే 
పెటుటెకునానేడే,  డబుబాలు-  టికెట్ 
కూడనూ?!  పర్ుస  జేబులో  లేదు!"  రండు 
జేబులూ  త్డుముకొన్  చూసుకునానేడు- 

రండ  ఖాళ్నే! 

"దేవడ,  ఏం  చేస్ద?..  టికెట్  లేదు; 

డబుబాలు  లేవ.  వళ్లిద  అమామాయ్  పెండిలికి!" 

రాంనాధం గార్కి కళులి  బెరై్ులి  కముమాత్ునానేయ్. 

'టికెట్...టికెట్..'  శబదం  ముందుముందుకు 
వసోతంద. 

'నాకు ఎపుపడ ఇలాంటి పర్సిధాతిరాలేదు: ఈ 
వయసుసలో   ఇంత్మంద   ముందు  దషిగా 
న్లబడతానే,  ఏం  చేస్ద?"  రాంనాథం  గార్ 
మనసు  పర్పర్విధాల  పోతోంద.. 

"విజయనగర్ంలో  దగ్  పేపర్ు  కొనానేను.. 

గాబరాగా  పర్ుస  జేబులో  పెటుటెకొన్ 
రైల్కకసాను..  బహుశా అపుపడే అద బయట 
పడిపోయ్  ఉంటుంద..ఇపుపడలాగ?" 

రాంనాధంగార్ కళుళో మూసుకుపోయాయ్.

"టికెట్..టికెట్..."  శబదం  మర్ంత్  దగగిర్కు 
వచిచంద..  త్న  ఎదుర్ుగా  ఉననేవాళలిన్ 
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పరాశినేసోతంద..  రాంనాథం  గార్కి 
చెమటపడుతోంద.. 

"ఇపుపడు  ఏం  చేయాల్?  చేతిలో  నయాపైెసా 
అయ్నా లేదు.. తెల్సిన వాళుళోకూడ ఎవర్ూ 
లేర్ు  ఈ  రలైోలి.."  రాంనాథం  గార్ు 
త్లవంచుకున్  కూర్ుచనానేర్ు.  "టికెట్.. 

టికెట్.." శబదం త్న పకక వార్న్ పరాశినేసోతంద.. 

'పరీకలో జవాబులు  తెల్యన్  పరాశనేలకు 
సమాధానాలు  రాస్  విద్యర్థాలాగా'  ఉంద 
రాంనాధం  గార్  పర్సిథాతి.  "జీవిత్ంలో 
పరాతివాడ   ఎలలిపుపడ   విద్యరథా.."  తాను 
పిలలిలకు   చెపిపన   మాటలు  త్నకు  ఇపుపడు 
గురొతసుతనానేయ్.."త్నూ  ఇపుపడో  'అరథా'.." 
రాం నాధం గార్ు  ముడుచుకు పోత్ునానేర్ు..

"ఏమండీ..  మీ  టికెట్  చూపిసాతరా?"  ఆ 
గొంత్ు  త్ననే    పరాశినేసోతంద..  రాంనాథం  గార్ు 
త్టాలున   లేచి   న్లుచనానేర్ు.  అత్న్   వేపు 
చూసార్ు.. ఒకక కణం న్శశబదం.. 

ఏం  చెపాపలో  పాలుపోలేదు..

"ఏమన్  చెపపను?..  టికెట్  లేదనేద్?..  ననునే 
జెైలోలి పెటటెమనేద్?.."

రైలేవా  అధిక్ర్  ఏద  అంటునానేర్ు.. 

రాంనాధంగార్కి  అద  సగం  సగమే 
వినబడుత్ుననేద..  "నమసాకర్ం  మాసాటెర్ూ, 

నేను   మీ   దగగిర్  చదువకుననే   గోపాల్న్. 

గుర్ుతనానేనో  లేద..  నాకు   మీర్ు  చాలా  సార్ులి 
సాయం   చేసార్ు.  విజయనగర్ంలో   రలైు 
ఎకకబోత్ుంటే   నాకు  ఒక  పర్ుస   దొర్కింద. 

'ఎవర్ద్'  అన్  చూస్త   ద్న్లో   మీ   ఫోట్ 
ఉంద..  అకకడినుండీ   నేను   మీ  కోసమే 
వత్ుకుకంటూ  వసుతనానేను. పరాసుతత్ం రలైేవాలో 
టి.టి.యీగా   పన్చేసుతనానేను  మాసాటెర్ూ. 

ఇంత్క్లం  త్రావాత్  మిమమాల్నే 
కలుసుతననేందుకు  చాలా  సంతోషంగా  ఉంద  .. 
ఇదగోండి,  మీ  పర్ుస   తీసుకోండి..  ఇందులో 
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టికెట్    కూడ  ఉంద"  అన్  పర్ుస  అందంచి, 

రాంనాథం గార్కి  గౌర్వంగా   నమసకర్ంచాడు 
గోపాల్. 

రాంనాథం గార్  సంతోష్న్కి అవధులు  లేవ. 

త్న పర్ుస  దొర్కడం ఒక వంత్ు అయ్త్, త్న 
విద్యర్థా   పరాయజకుడై   త్న  ముందు   న్లబడి 
ఉండటం  మరొకటి.  రాంనాధంగార్ు 
ఆలోచనలోలి  ఉండగానే   గోపాల్ 
చెబుత్ునానేడు.. "మీర్ు    మాకు   ఎనోనే   నీతి 
శ్లిక్లు  చెపాపర్ు,  అందులో   ఒకటి  ఇపపటికీ 
గుర్ుతంద:

'యథా బ్జాంకుర్: సూక: 

పరాయత్నేన అభిర్క్షిత్:।
ఫలపరాద  భవేత్ క్లే-  

త్దయలోలికో  సుర్క్షిత్: ॥

విత్తనం నుండి  వచిచన  మొలక చాలా  చిననేద. 

అయ్నా   ద్న్న్  మనం   నీర్ుపోసి   జాగరాత్తగా 
ర్క్షిస్త,   అద  పెర్గ్  పెదదదెై  సరైన  సమయంలో 
మనకు   ఫలాలను  అందసుతంద.  ఈ  లోకం 

కూడ  అలాంటిదే.  మనం  తోటి  వార్కి  చేసిన 
సాయం  వృధా  పోదు.  ఏద  ఒకనాడు  అద 
మనకు   సహాయమై  తిర్గ్  వసుతంద..'  అన్ 
మీర్ు ఎనోనేసార్ులి చెపాపర్ు.  మేము  మీ దగగిర్ 
పెర్గ్న   పూల  మొకకల  లాంటి  వాళలిమేనండీ, 

న్జంగా. 

నేను   విజయనగర్ంలోనే   ఉంటునానేను. 

ఇదగోండి,  నా ఫోన్  నంబర్ు. ఈ  సార్ మీర్ు 
మా  ఇంటికి   త్పపకుండ   రావాల్.  వచేచ 
ముందు  ఫోన్  చెయయండి;  నేను  వచిచ 
మిమమాల్నే   మా  ఇంటికి   తీసుకెళాతను. 

వసాతనండీ!"  అంటూ   గోపాల్   వచిచనంత్ 
చుర్ుకుగానూ  ముందుకు  వళ్లిపోయాడు. 

రాంనాథం   గార్   కళలి  నుండి   రండు  అశురా 
బిందువలు రాలాయ్. 

రైలు  ముందుకు  పోత్ూ ఉంద.. 

యథా బ్జాంకుర్: సూక:  ...  

ఎంత్  లోత్ుగా ఆలోచించి  చెపాపర్ు, పెదదలు!
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న డి చే  గ రాం థా ల య ం
ర్చన: పి.మోహనరావ, ఉపాధాయయులు, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

అద  జనవర్  ఒకట్త్ద.  దేశమంతా 
ఆనందత్సహాలతో  నూయ  ఇయర్  వేడుకల్నే 
జర్ుపుకుంట్ంద. పాశాచత్య సంపరాద్యాన్నే 
మనం  ఎందుకు  ఆచర్ంచాలో  తెల్యన్ 
పిచిచవాళళో  ఆనందం  అంబరాననేంటుతోంద. 

క్నీ  ఇవేమీ  మోహన్కి  పటటెడంలేదు-  అత్ను 
పొందుత్ుననే  సంతోషం  అంత్కంటే  ఎకుకవే. 

తాము  కొత్తగా  కటిటెన  గరాంధాలయ  భవనాన్నే 

అలంకర్సుతనానేడు అత్ను. 

"మోహన్!  ఈ  రజే  కద్,  మన  ఊళ్ళో 
గరాంథాలయం  పారార్ంభమయేయద?"  అననే 
మాటలకి   మోహన్   అటు  తిర్గ్  చూశాడు. 

ఎదుర్ుగా  గోవింద,  త్న  బాలయ  స్నేహిత్ుడు. 

వాడిలో  ఏ  మార్ూప  లేదు-  అదే  ఎత్ుత,  అదే 
పలకర్ంపు!

"గోవింద!"  త్న  ఆలోచనల  నుండి 
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బయటపడి  పలకర్ంచాడు  మోహన్. 

"బావనానేవా?  ఏంచేసుతనానేవ?  ఇనేనేళుళోగా 
కనబడనే  లేదు!  ఎటాలి  ఉనానేవ,  ఏమేం 
చేశావ?"  అడిగాడు  ఏకబిగ్న.

గోవింద నవావాడు. "బాగునానేను బాగునానేను. 
సివిల్  సరీవాసు  పరీకలు  రాసి  పరాభుత్వాంలో 
అధిక్ర్నయాయను.  మన  ఊర్  సంగత్ులు 
తెలుసుకుంటూనే  ఉనానేను.  ఇవాళలి 
గరాంధాలయం మొదలు పెడుత్ునానేర్న్ తెల్సి, 

మిమమాలనేందర్నీ  చూసినటులి  ఉంటుందన్ 
వచాచను.  మనలాంటి  వార్నెందర్నో  తీర్చ 
దదదన  వేణు మాష్టెర్  పేర్ుతో  గరాంథాలయాన్నే 
ఏరాపటుచేయటం  నాకు  చాలా  నచిచంద. 

నావర్కూ  నేను  ఆయన్నే  త్లచుకోన్  రజే 
లేదు.  నా  వంత్ుగా,  ఇదగో-  ఈ  జీపున్ండ 
పుసతక్లు, వాటిన్ అమర్చపెటేటెందుకు  రండు 
అలమార్లు  తీసుకొచాచను,  మన 
గరాంధాలయం కోసం" అంటూ గోవింద  కూడ 
గరాంథాలయ  భవనపు అలంకర్ణలోకి దగాడు.

'చకకన్   బోధన,  ఆచర్ణ,  ఆలోచనారీతి, 

పేరామ,  స్నేహం,  ఓద్ర్ుప,  పోరాతాసహం'-  అనే 

అమృత్ధార్ల్నే  శిషయకోటి  పైె  కుర్పించిన  గొపప 
మన్షి  వేణు  మాసాటెర్ు.  త్ను  నేర్పన 
సంగత్ులను  త్న  శిషయ  బృందం   కూడ 
పదమందకీ   పంచేటులి   మలచిన   గొపప  శిల్ప 
ఆయన. అకర్ జాఞనాన్నే మాత్రమే నేరప సగటు 
ఉపాధాయయుడు క్దు- సామాజిక  చింత్నను 
కూడ  అందంచి,  సొంత్ లాభాన్నే  పరాకకన  పెటిటె 
తోటి  వార్కి  తోడపడేటులిగా  దేశభకిత  వైపు 
నడిపించిన  న్జమైన గుర్ువ ఆయన. 

వేణు మాసాటెర్ు చాలా పుసతక్లను చదవేవార్ు. 

అంత్క్దు,  'పుసతక్లు  చదవటం  మంచిద' 

అన్  నమేమావార్ు.  పిలలిలందర్కీ  పుసతక్లు 
చదవటంలోన్   మాధురాయన్నే  ర్ుచి 
చూపించాలన్  శరామించేవార్ు.  త్న  గారామాన్కి 
ఒక  శాశవాత్  గరాంథాలయం  క్వాలన్  త్పించి 
పోయేవార్ు  ఆయన.  క్నీ  క్లం 
కల్సిరాలేదు-  పచచక్మర్లి  వాయధికి 
గుర్యాయర్ు  వేణు  మాష్టెర్ు-  అద  చివర్కి 
మాసాటెర్ు గార్నే పొటటెన పెటుటెకుంద. ఇనానేళలికు 
ఆయన కననే కల న్జం క్వసుతననేద- గారామంలో 
శాశవాత్  గరాంధాలయం  ఒకద్న్నే  ఏరాపటు 
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చేసుతనానేర్ు ఆయన శిషుయలు ..
"మన మాష్టెర్ కలల్నే  విద్యర్థాగా నువవా  న్జం 
చేశావననేమాట"  పనులు   చేసూతనే  మాట 
కల్పాడు గోవింద.  

మోహన్,  గోవింద లు  చిననేత్నంలో  పుసతక్ల 
కోసం  బాగా  గొడవచేసుకునేవార్ు.  అదే  వార్ 
స్నేహాన్కి ద్ర్తీసింద; ఇదదరీనే  పుసతక పేరామికుల్నే 
చేసింద;  పుసతక్లు  చదవే  అలవాటున్ 
మర్ంత్ మందకి కల్గ్ంచే దశగా కదల్ంచింద.

"ఏం  లేదురా,  మన  తోటి  విద్యర్ుథాలందర్ 
ఇషటెం,  గారామసుతల  సహక్ర్ం  క్ర్ణంగా  ఈ 
గరాంధాలయం  ఏర్పడుత్ుననేద"  అందర్ 
స్వనూ గుర్తసూత అనానేడు మోహన్.

"ఏద  ఏమనైా  ఒకనాటి  సంచార్  గరాంథాలయం 
నేడు  శాశవాత్  గరాంథాలయంగా  మార్ంద.  నీ 
కృషిన్  అభినందంచకుండ  ఉండలేక-

పోత్ునానేను"  అంటూ  మోహన్  భుజంపైె 
చేయ్వేసి  అభినందన  పూర్వాకంగా  చూశాడు 
గోవింద.

అంత్లో  వచాచర్ు  రాజు,  రాము-"ఔను, 

మోహన్  తాను  అనుకుననేద  సాధిసాతడు" 

అంటూ.

రాజు,  రాము  కూడ  వేణు  మాసాటెర్  శిషుయలే. 

రాజు   ఒక  పెరాైవేట్  ఇంజనీర్ంగ్  కళాశాలలో 
పొరాఫెసర్గా  పన్  చేసుతనానేడు.  రాము  పరాభుత్వా 
ఉదయగ్. 

వీళలింతా  న్ర్ుదయగులుగా ఉననేపుపడు  ఒకటే 
పుసతక్లు  చదవేవాళుళో.  వీళలితో  పాటు   పరాకకల 
గారామాల   పరాజలందర్చేతా   విర్విగా   పుసతక్లు 
చదవాలన్,  వేణు  మాసాటెర్ు  ఆ  రజులోలి  ఒక 
పరాణాళ్కను   ర్చించార్ు.  అదే   'సంచార్ 
గరాంధాలయం'.

మోహన్కి  ఒక   పాత్  అటాలిస  సెకైిల్  ఉండేద. 

సమయం  చికికనపుపడలాలి  మిత్ురాలు 
నలుగుర్ూ  ఆ  సెకైిల్మీద  పతిరాకలు, 

పుసతక్లను  పెటుటెకొన్  తిర్గేవాళుళో. 
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సాయంక్లం  వేళలోలి   రజుకో గారామం చొపుపన 
తిర్గేవాళుళో. పాఠకుల  నుండి  నామ మాత్రపు 
అదెద  డబుబాల్నే   వసూలు   చేస్వాళుళో.  వాటితో 
మర్న్నే  కొత్త పుసతక్ల్నే  కొనేందుకు వీలయేయద. 

మోహన్కి  ఉదయగం  వచాచక  ఆ  పన్కొంచెం 
కుంటుపడింద.   వేణు  మాసాటెర్ు  వంటనే  ఆ 
బాధయత్ల్నే వేర పిలలిలకు   ఇచాచర్ు. 

"భలే  ఉండేవిరా,  ఆ  రజులు!  సెకైిల్  మీద 
ఊర్ూర్ూ  ఎటాలి  తిర్గామోగానీ,  ఇపుపడు  ఆ 
సంగతి  త్లచుకుంటే  భలే  అన్పిసుతంద" 

అనానేడు గోవింద. 

"అవనురా, ద్న్వలలి మనకు ఖర్ుచ లేకుండ 
పుసతక్లు  దొర్క్య్గా,  చదువకు-

నేందుకు?  ఎంత్  లాభం  జర్గ్ంద 
ఊహించలేం!  పిలలిలందర్కీ  పుసతక్లు 
దొర్కటులి  చేయటం  గొపప  పన్రా!  న్జంగా 
'పుణయం-పుర్ుష్ర్థాం  అంటే  ఇదే' 

అన్పిసుతంద!" అనానేడు రాజు.

"మనం  నడిపిన   సంచార్  గరాంథాలయాన్నే 
ఉపయగ్ంచుకోవటం  వలేలి   వాసుదేవరావకు 
'మండల  అభివృదధా    అధిక్ర్'  ఉదయగం 

వచిచందట ! వాడికి కూడ మనకుననే పుసతక్ల 
పిచిచ  అంటిందన్  చాలా  సంతోషంగా  ఉంద 
నాకు" నవవాత్ూ చెపాపడు  గోవింద.

"ఔను,  ఈ   రజు   ఈ  గరాంథాలయాన్నే 
పారార్ంభించటాన్కి   వసుతననేద  కూడ   త్నే" 

పుసతక్లను   వర్ుస  కరమంలో    సర్ుదత్ూ 
చెపాపడు రాము.

"అదగో   మాటలోలినే   వచాచడు వాసు" అందర్ 
దృషిటెనీ   మర్లుచత్ూ   చెపాపడు  మోహన్. 

అందర్ూ   అటుగా  చూశార్ు.  క్ర్ు   దగ్ 
అందర్నీ  పలకర్సూత  వచిచ,  గోవింద న్ 
చూడగానే  చకిత్ుడయాయడు  వాసు- 

"కల్కటెర్ుగార్ు!  ఈ  సమయంలో   మీర్ు 
ఇకకడికి  రావటం  మా  ఊర్ు   చేసుకుననే 
భాగయం!" అనానేడు.

గోవింద  నవావాడు.   "ఊర్ుకోరా,  నేను 
ఇకకడికి కల్కటెర్ుగా రాలేదు. ఒకపుపడు సెకైిలు 
మీద  ఊర్ూరా  తిర్గ్,  అందర్తో  బాటు  నీకు 
కూడ  పుసతక్లు  అదెదకిచిచన  గోవిందుగా 
వచాచను!" అనానేడు. 

త్మ  జిలాలికి  కొత్తగా  వచిచన  కల్కటెర్ు 
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గోవిందేనన్  అపపటివర్కూ  తెల్యన్ 
మిత్ురాలంతా  ఆశచర్యంతో  వర్రా  మొఖాలు 
వేశార్ు.

ఆనాడు  గరాంధాలయ  పారార్ంభోత్సవాన్కి  ఊర్ు 
ఊర్ంతా  త్ర్ల్  వచిచంద.  "  'రైత్ులకు 
చదువందుకు, కూల్ పన్కి పుసతక్ల్ందుకు?' 

అనుకోకండి.  కతిత  చెయయలేన్  పన్న్  కలం 
చేసుతందన్  మర్ువకండి.  మేమందర్ం, 

పుసతక్లు  చదవి  బాగుపడడాం.  పుసతక్లవలలి 
మాకు కవలం చదువే క్దు; ఉదయగాలే క్దు- 
పరాపంచం  దొర్కింద.   అందర్కీ  అలాంటి 
అవక్శం  ఉండలన్,  ఇదగో-  ఈ  లై్బరరీ 
మొదలవత్ుననేద.  దన్నే  బాగా 
ఉపయగ్ంచుకోండి.  త్ర్త్రాలకీ 
మంచిపుసతక్లను  అందంచండి"  అన్ 
వకతలంతా ఉదబాధించార్ు.

మామూలు  రైత్ు  కుటుంబాలోలి   పుటిటె, 
చదువపటలి    శరాదధావహించి,  సంచార్ 
గరాంథాలయాన్నే   ఉపయగ్ంచుకొన్ 
పరాయజకులై్న  ఆ  పిలలిల్నే  చూసిన 
గారామసుతలకు   గరాంథాలయం  పటలి,  ద్న్ 
ఉపయగం  పటలి  ఆసకిత   ఇనుమడించింద. 

గరాంథాలయాన్నే మర్ంత్  అభివృదధా చేస్ందుకు 
ఎంతో  మంద   ద్త్లు  ముందుకు వచాచర్ు. 

కొందర్ు   పుసతక్లను,  మర్కొందర్ు 
విరాళాలను  అందజేశార్ు. 

అందర్  సహక్ర్ంతో  ఆ  ఊర్  గరాంధాలయం 
గొపపగా  నడిచింద.  ఎందరందర్ు  ఆ  లై్బరరీలో 
చదువకొన్  గొపపవాళలియాయర  ల్కకలేదు. 

వేణు  మాసాటెర్  కల-  ఆలసయంగానెైత్నేమి, 

ఫల్ంచింద!  సంచార్  గరాంధాలయం  క్సాత 
నడిచే   గరాంధాలయం  అయ్యంద!
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హి తో ప దే శ ం
ర్చన: బి. సూర్య నారాయణ, విశారాంత్ ఉపాధాయయులు, పూర్వా విద్యర్థా, ట్కకల్.

రండువేల సంవత్సరాల కిరాందటి మాట. అశ్క 
చకరవర్తకి  విపరీత్మైన  రాజయక్ంక  ఉండేద. 

దురాశ కొదద ఆయన చిననే రాజయమైన  కళ్ంగపైె 
దండతాతడు.

అయ్త్  ఆయన  ఊహించనంత్  పెదద  యుదధాం 
జర్గ్ంద.  కళ్ంగవీర్ులు  ఎందర  రాజయ  ర్కణ 
కోసం  పారాణాలు  ధార్పోసార్ు  త్పప  ఓటమిన్ 
మాత్రం  అంగీకర్ంచలేదు.  ఆ  వీర్యధుల 

ర్కతం  ఏర్ులై్   పరావహించింద.  యుదధాభూమి 
మొత్తం  కళ్బరాలతో  న్ండిపోయ్ంద. 

అవయవాలు  తెగ్  పడి  ఉనానేయ్-  నెత్ుతర్ు 
మడుగులు...

ఇదంతా  చూసిన  అశ్కుడు  ఆలోచనలో 
పడడాడు. "త్ను చేసింద త్పుప" అననే ఆలోచన 
అత్న్లో మొదలై్, మలలిగా అత్న్ హృదయాన్నే 
దహింపజేస్  భయంకర్  జావాలగా  మార్ంద. 
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ఆనాటి  యుదధాంలో  కళ్ంగరాజయపు 
సీతరీపుర్ుషులు  పరాదర్శంచిన  సెథారై్యం  అశ్కుడిన్ 
విచల్త్ుడినేన్  చేసింద.  అత్న్లో  వేదన 
మొదలై్ంద.  కళ్ంగ  రాజాయనేనే  క్దు;  తాను 
జయ్ంచిన  పరాతి  రాజాయనీనే  సవాత్ంత్రంగా  విడచి 
పెటాటెలన్  న్శచయ్ంచుకునానేడు.  బుదధా 
భగవానుడి  బోధనల  సార్ం  ఏమిట్  అత్న్కి 
కొదద కొదదగా అర్థామౌత్ుననేటులి అన్పించింద. 

గుండన్ండ  వేదనతో  యుదధా భూమిలో 
తిర్గటం మొదలు పెటాటెడు- 

అకకడ  ఒక   చెటుటె  కిరాంద   కూరొచన్  కనబడింద 
ఒక   ముసలమమా.  ఆమ  జుటుటె  రగ్పోయ్ 
ఉననేద.  కళుళో  ఎర్రాగా  వాచి  ఉనానేయ్. 

భయంకర్మైన   గొడడాల్న్  ఒకద్న్నే  రాతి  పైెన 
ర్ంగర్సూత  పదునుపెడుత్ుననేద్  కోరాధ మూర్త. 
ఆమ దగగిర్కి వళ్ళో అడిగాడు అశ్క చకరవర్త-
"అవావా!  ఏంచేసుతనానేవ?  యీ  వయసుసలో, 

యీ  ఎండలో-  ఇలాంటి  పరాదేశంలో   కూరొచన్ 
నువవా  చేసుతననే  పనేమిటి?  అడవికి  పోయ్ 
కట్టెలు కొడతావా? ” అన్.

అవవా   కోపంతో  ఊగ్పోయ్ంద.  "క్దు 
నాయనా,  క్దు!  నా  పరాయత్నేం  కట్టెపులలిల 
కోసం  క్దు!  నా  కొడుకులందర్నీ   పొటటెన 
పెటుటెకొననే   రాకసుడు-  ఆ  అశ్కుణిణ  రపటి 
యుదధాంలో హత్మార్చనునానేను నేను. నాతో 
పాటు  నాలాంటి  వేలాద  త్లులిల  ఉసుర్ు 
పోసుకుననే  ఆ  దురామార్ుగిడు  ఊర్క  చావడు! 

ఈ  గొడడాల్కి  ఎంత్  పదును  పెడతానంటే, 

దన్తో  ఒకక  వేటుకు  వాడి  త్ల  తెగ్  పడల్!" 

అన్ అర్చింద. 

ఆవిడ  కోరాధాన్నే  చూసి   అశ్కుడి  గుండలోంచి 
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శ్కం  త్నునేకొచిచంద.  ఇంత్మంద  త్లులిలకు 
గర్భశ్కం  కల్గించిన  త్ను  న్జంగా  శికకు 
పాత్ురాడే  అన్పించింద.   కొంచెం  స్పు  అత్న్ 
నోట  మాట  రాలేదు.  త్ర్ువాత్  అనానేడు 
"అశ్కుడు  మగధ  సామారాటూటె, 
మహాయధుడునూనే.   ముసల్  ద్న్వి, 

నువవా  వాడిన్ ఏం చేసాతవ?” అన్. 

అవవా  నవివాంద-  ఆ  నవవాలోన్   శ్కం  అశ్కుడి 
హృదయాన్నే  పిపిప  పిపిప  చేసింద- "కళ్ంగ  సీతరీల 
శౌర్యం నీకు తెల్దలేలిఉంద నాయనా! మూడు 
క్ళలి ముసల్దెైనా పగవాడిన్  మూడు చెర్ువల 
నీళులి  తారాగ్ంచగలదు.  అశ్కుడు  గల్చే 
కళ్ంగలో   నర్పుర్ుగు  అననేదే  ఉండదు 
చూసుతండు!" సిథార్ంగా పల్కింద  అవవా. 
అశ్కుడి  కనీనేర్ు  క్లవాలై్ంద.  "అవావా! 
నువవాననేటుటె ఆ దురామార్ుగిడు  రాకసుడే! వాడికి 
ఏ శిక  విధించినా  చాలదు.  వాడి  పాపాన్కి   వేర 
న్షృకతి లేదు" అనానేడు దగుగితితకతో.

"రపు రాన్వవా వాడిన్!   కన్పించగానే వాడిన్ 
ఎలా   యీ  గొడడాల్కి   బల్  చేసాతనో  చూడు" 

ఆవేశంతో ఊగ్పోయ్ంద అవవా. 

అశ్కుడు  ఒక  న్ర్ణయాన్కి  వచాచడు. 

అనానేడు-  "అవావా! ఒకక కణం ఆలోచించు. 

నువవా ఆ అశ్కుడి పారాణాలు తీస్త ఆ కణంలోనే 
నీ  ఆగరాహం  చలాలిర్  పోత్ుంద;  వాడికి  ఇక  మర 
బాధా  ఉండదు.  అటాలి  క్కూడదు.  వాడు 
బరతిక ఉండల్- బరతికి  ఉననేన్నే రజులూ వాడు 
నేలమీద  పొరాలిడుత్ూ  చిత్రహింసను 
అనుభవించే  మార్గిం  చూడు.  అటాలి  జర్గ్త్ 
త్పప  వాడి  ఈ  పాపాగ్నే  చలాలిర్దు"  అనానేడు 
అశ్కుడు. 

"అయ్త్   వాడి  క్ళులి  నర్ుకుతాను.  అటు 
పారాణాలూ  పోక,  ఇటు  క్ళూళో  లేక  వాడు 
చిత్రహింసలు  అనుభవించాల్!"  కసిగా  అంద 
అవవా.
అశ్కుడు  త్లవంచుకొన్  న్లబడడాడు- 

"అవావా!  ఆ  కసాయ్  అశ్కుడు  వీడే!  ఇదగో, 

ఇకకడే-  నీ  కళలి  ముందు  ఉనానేడు. 

తెగనర్ుకు,  వాడి  క్ళుళో!"  అనానేడు 
నెమమాదగా.

అవవా  త్ల్తిత  చూసింద.  మాసిన  వసాతరీలతో, 

ఎర్రాన్  త్లపాగాతో  కనీనేళులి  క్ర్ుచత్ూ  దనంగా 
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న్లబడడా అశ్కుడు కన్పించాడు.

చాలాస్పటివర్కూ  ఆ  అవవా  ఏమీ 
మాటాలిడలేదు.   త్రావాత్  అననేద-   “నువవా 
చేసినద  మామూలు  త్పుప  క్దు.  రాజయ 
క్ంకతో  ఇంత్మందన్  బల్  తీసుకునానేవ. 

న్జంగానే  నీకు ఏ శిక వేసినా చాలదు. అయ్త్ 
నువవా  ఈనాడు  న్జంగా  పశాచతాతపంతో 
పర్త్పిసుతనానేవన్  అర్థామైంద  నాకు. 

పశాచత్తపుతలను  శిక్షించరాదు.  

నువవా కూడ నా కుమార్ులవంటివాడివే- 

ఏమంటే,  నా  కుమార్ులు  దేశంకోసం 
వీర్మర్ణం  చెంద్ర్ు;  నువవా  వాళలిందర్ 
ఉసుర్ూ  పోసుకొన్  హంత్కుడివైనావ. 

అయ్నా పశాచతాతపం చెందన న్నునే నేను ఏమీ 
చెయయను.  పో,  ఇకకడినుండి"  అన్ 
కనీనేళళోపాలై్ంద.

"అవావా!  నా  క్ళులి  నర్కి   నా  అహంక్రాన్నే 
పటాపంచలు  చెయ్య.  లేదంటే  నా  పాపాన్కి 
న్షృకతి  లేదు"  అశ్కుడు  ఆమ  పాద్లపైె 
పడడాడు.  దు:ఖంతో  అత్న్  గొంత్ు 
పూడిపోయ్ంద.

"నాయనా!  లే!  పో!  ధరామాన్నే  ర్క్షించు. 
అశాశవాత్మైన  భోగ  భాగాయలకోసం 
వంపరాలిడకు.  సంపద  త్ృణపారాయం. 

ద్న్మీద  మోహాన్నే   వదల్పెటుటె.  పారాణికోటికి 
శాంతిన్చేచ  పనులు  చేపటుటె.   బాటలకు 
ఇర్ువైపులా  చెటులి  నాటించు.  వైదయశాలలు 
న్ర్మాంచు.  పరాజలకు   కడుపున్ండ  కూడు 
పెటుటె. ఎందర్ు సీతరీలు భర్తల కోసం, ఇంకెందర్ు 
బిడడాలు  త్ండురాల  కోసం,  ఎందర్ు  త్లులిలు 
బిడడాల  కోసం   దు:ఖిసుతనానేర  త్లచుకో.  పారాణి 
హింస  విడనాడు.  ముందుకు  సాగ్పో" 

అంటూ ద్ర్ చూపింద అవవా. 
అశ్కుడికి కర్తవయం తెల్సి వచిచంద .
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వి ం త్  కు ం డ  
ఒర్యా కథనం: గోపాల్ చందర పరాహరాజ్, ఒర్యా మాధయమం. 

అనువాదం: సుమితారాత్వి, ఉపాధాయయ్న్, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్, శ్రాక్కుళంజిలాలి. 

అనగా  అనగా  ఒక  ఊళ్ళో  అటలి  పండ  అనే 
బారాహమాణుడొకడు  ఉండేవాడు.  అత్న్కి  వాళలి 
అమమా  త్పప  'నా'  అననే  వాళుళో  ఎవవార్ూ  లేర్ు. 

అటలిపండ  భిక్షాటన  చేస్వాడు;  వాళలి 
అమేమామో   కూల్పన్కి  వళ్ళోద.  ద్ంతోటే  వాళలి 
జీవనం గడుసూతండేద.  

ఒకరజున అటలిపండకి  ఎకకడ ఒకక పిడికెడు 
బియయంకూడ  దొర్కలేదు.   అత్న్కి  చాలా 

దగులు  వేసింద.   "ఖాళ్  చేత్ులతో   ఇంటికి 
ఎటాలి  వళళోటం?"  అన్  బాధ  పడుత్ూ,  రజూ 
వళ్ళో  ద్ర్లో  క్కుండ  మర  కొరాత్త  ద్ర్లో 
నడవటం మొదలు పెటాటెడు. 

అత్ను  అటాలి  అడవి  ద్ర్న  పోత్ూ  ఉంటే 
అకసామాత్ుతగా  న్ర్మాలమైన  చెర్ువ  ఒకటి 
కన్పించిందత్న్కి.   ద్న్నే  చూడగానే  వాడికి 
ద్హం  వేసింద.  త్ను  ఎంత్  అల్సిపోయాడో 
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కూడ గుర్ుతకొచిచంద.  చటుకుకన ఆ చెర్ువ 
గటుటెన కూర్ుచనానేడు. చేతిలోకి ఒకక దసెడు 
నీళుళో  తీసుకునానేడు.  పాట  మొదలు 
పెటాటెడు- "ఇదగో, బువవా తినానేనూ.." అన్ ఆ 
నీళుళో  తారాగేశాడు.   వంటనే  మర  దసెడు 
నీళుళో తీసుకొన్, "పాయసం తారాగానూ.." అన్ 
వాటిన్ తారాగేశాడు.  అటాలిగే మళ్ళో మళ్ళో నీళుళో 
తీసుకుంటూ  "బూరలు  ఇవిగో 
తింటునానే..పపుప  నెయీయ  తింటునానే.."అన్ 
పాడుత్ూ నీళలితోటే కడుపు న్ంపుకునానేడు. 

ఆ కోనేర్ులో ఉననే గంగమమా త్ల్లికి వాడిన్ చూస్త 
జాల్ వేసింద. "అయయ పాపం" అనుకొన్, ఆ 
త్ల్లి  ఒక  కుండను  తీసుకొన్,  ద్న్లో 
ర్ుచికర్మైన  పద్రాథాలన్నేటినీ  అమర్చ,  ద్న్నే 
అటలి పండ వపైుకు వదల్ంద.  దేవి మహిమతో 
ఆ కుండ నీళళోలోంచి పైెకి త్ల్ త్ల్ పండ దగగిర్కి 
చేర్ంద! 

అకసామాత్ుతగా  దర్శనమిచిచన  ఆ  కుండను 
చూసి  అటలిపండ  ఆశచర్యపోయాడు.   ఆ 
కుండను  పటుటెకొన్  ఒడుడా  చేర్ుకునానేడు; 

మూత్  తీసి  చూసి  ఆశచర్యపోయాడు. 

అందులో  ఉననే  మిఠాయ్లన్నేటినీ  చూడగానే 
అత్న్కి  నోట్లి  నీర్ు  ఊర్ంద.  కోనేర్ు  పరాకకనే 
ఉననే  అర్టి  చెటుటెనుండి  ఆకొకటి  తెచుచకొన్, 

కుండలో  ఉననే  భక్షాయలన్నేటినీ  కడుపున్ండ 
తినానేడు.   చూస్త  కుండలో  ఇంక్  చాలా 
పద్రాథాలు మిగ్లే ఉనానేయ్! "అమమాకి  పాపం, 

ఇవంటే  ఎంత్  ఇషటెమో"  అన్,  వాడు 
సంతోషంగా   ఆ  కుండను  పటుటెకొన్  ఇంటికి 
పర్ుగుతీసాడు. 

కుండ  చలవ  వలలి  త్ల్లి  కొడుకు  ల్దదర్కీ  ఆరజు 
కడుపున్ండ  తిండి  దొర్కింద.  రజూ 
తెలవార్కనే పన్కి వళ్ళో త్ల్లి, మర్ునాడు పన్కి 
పోనేలేదు!  అటలిపండన్  పిల్చి  అననేద-"ఒర, 

మన  కష్టెలు  ఇక  తీర్నటేలి,  నేను  ఇక  పన్కి 
పోను.  నువవా  వేర  ఎకకడ  అడుకోకనవసర్ం 
లేదు.  రజూ  కోనేర్ు  దగగిర్క  వళుళో  నాయనా" 

అన్. అటలి పండకు కూడ ఆ సలహా నచిచంద. 

సరనన్  వాడు  ఊర్ంతా  తిర్గ్  అడుకోకవటం 
మానేసి,  రజూ  కులాసాగా  నడచుకుంటూ 
కోనేర్ు దగగిర్క వళ్ళో రావటం మొదలు పెటాటెడు. 

కోనేర్ు  చేర్ుకోగానే  త్ను  అంత్కు  ముందు 
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అననే  మాటలేనే  మంత్రం  లాగా  చదవేసి  పద 
దసిళలి  నీర్ు  తారాగేవాడు  వాడు.  గంగమమా  త్ల్లి 
జాల్పడి,  ఒక  కుండన్ండ  తినే  పద్రాథాలను 
పంపించేద.  ఇక  త్ల్లి  కొడుకులకి   పన్ 
చెయయవలసిన అవసర్మే లేకుండ పోయ్ంద. 

కుండలోన్  ర్ుచికర్మైన  ఆహార్ం  తినీ  తినీ 
అటలిపండకు  బొజ జ  పెర్గటం  కూడ 
మొదలై్ంద! 

కొన్నే  రజులు  ఇటాలి  గడిసాక,  గంగమమా  త్ల్లికి 
అర్థామైంద-  త్న  దయ  క్ర్ణంగా   త్ల్లి 
కొడుకుల్దదర్ూ  సోంబేర్ులవత్ునానేర్ు! 

"ఇటాలి  అయ్త్  ఎలాగ,  గుణపాఠం 
నేరాపల్సందే" అనుకుననేద ఆ త్ల్లి. మర్ునాడే 
గంగమమా  కుండన్ండ ర్కర్క్ల దెబబాల్నే న్ంపి 
పెటిటెంద-  ముషిటెఘాతాలు,  ల్ంపక్యలు, 
గుదుదలు, తొడపాశాలు- ఇలాంటివననేమాట. 

రజూలాగానే  ఆ  కుండ  త్లుకుంటూ 
అటలిపండ  దగగిర్కి  వచిచంద.  వాడు  గబగబా 
ద్న్నే  అందుకొన్  ఒడడాకిక,  సిదధాంగా 
ఉంచుకుననే  అర్టి  ఆకును  త్న  ముందు 
పర్చుకొన్,  కుండకుననే  మూత్ను  తీసాడు- 

వంటనే  వాడిపైెన  దెబబాల  వర్షాం  కుర్సింద. 

"ఓల్మోమా,  ఓర్  నాయనో"  అన్  కకలు 
పెటుటెకుంటూ  కోనేర్ు  చుటూటె  పర్ుగులు 
పెటాటెడు   వాడు.  అయ్త్  దెబబాలు  వాడిన్ 
వదల్త్గా..?   వాడు  ఎటు  వళ్త  అటు 
వంబడించాయ్  అవి.  చివర్కి  వాడి  మదడు 
పన్చెయయటం  మొదలు  పెటిటెంద-  పర్ుగు 
పర్ుగున కుండ దగగిర్కి చేర్ుకొన్, వాడు ద్న్ 
మూత్  మూస్యగానే  ఒకక  కణంలో 
దెబబాలనీనే మాయమైపోయాయ్! 

అటలి  పండ  న్శశబదంగా  అకకడే  కూరొచన్ 
ఆలోచించాడు-  "ఇటాలి  ఎందుకు  జర్గ్ంద?" 

అన్.  త్ను చేసిన  త్పేపంట్ అర్థామైంద  వాడికి. 

వాడు  లేచి  గంగమమా  త్ల్లికి  నమసకర్ంచుకొన్, 

"ఇకమీద  నేను  నీ  దగగిర్కి  రాను  త్ల్లి,  బుదధా 
వచిచంద.  ఏద  ఒక  పన్చేసుకొన్ 
బరత్ుకుతాను" అన్, కుండను పటుటెకొన్ ఇలులి 
చేర్ుకునానేడు. 

ఆసర్కి  ఖాళ్గా  ఊర్ంతా  తిర్గ్  వచిచంద 
వాళలిమమా.  అటలిపండ  కుండను  అకకడ  పెటిటె 
క్ళుళో  కడుకొకన్  వచేచసర్కి,  ఆమ  ద్న్ 
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మూత్  తీసి  "ఈరజు  ఏమునానేయ్?"  అన్ 
చూడనే  చూసింద.   ఇంకముంద,  ఆమ 
మీదకూడ  దెబబాల  వర్షాం  మొదలు!  ఎవర 
కొటిటెనటులి, గుదదనటులి, గ్చిచనటులి, ర్కికనటులి- 
ఆమ  కకలు  వేసుకుంటూ  ఇలలింతా  గుండరగా 
పర్ుగతితంద.  ఆమ  కకలు  విన్  అటలి  పండ 
లోపల్కి  పర్ుగత్ుతకు  వచిచ  కుండమీద  మూత్ 
పెటేటెసర్కి  ఆమ  ఒళుళో  హ్నం  అవవానే 
అయ్యంద! 

"అబాబా!  అయయ!  అమామా!"  అనుకుంటూ 
ముసలమమా   అకకడే,  చేర్గ్లపడింద, 

కుండకసి  భయం  భయంగా  చూసూత. 
"ఇకమీద  మనం  ఏద  ఒక  పన్చేసుకొన్ 
మరాయదగా బరత్ుకుద్ం అమామా! ఈ అడుకుక 
తినేద  వదుద.  ఈ  కుండన్  ఎకకడైనా  ఎవవార్కీ 
అందన్  చోట  పెటిటెరా"  అనానేడు  అటలిపండ 
ఆమతో.   ఆమ  భయం  భయంగానే  ఆ 
కుండన్ పటుటెకెళ్ళో, పెర్ట్లి ఉననే దబబాలో ద్న్నే 
పడేసి,  చేత్ులు  దులుపుకుననేద-  "సరలేరా, 

మన రాత్ అంత్!" అంటూ. 

అయ్త్  ఏమైందంటే,  ఆరజు  రాతిరా 

దవాణంలో  దొంగలు  పడడార్ు.  రాజుగార్కి 
పనునే  చెల్లించేందుకుగాను   గారామపెదద 
స్కర్ంచిన డబబాంతా దొంగల పాలై్ంద. 

ఆ  నలుగుర్ు  దొంగలూ  ఒక  పెదద  పెట్టెన్ండ 
బంగార్ు  నగలు,  ఆభర్ణాలు  అనీనే 
మోసుకొచుచకొన్,  అటలిపండ  ఇంటి 
పెర్డును చేర్ుకునానేర్ు. 

"వీటిన్ వంత్ులు వేసుకుంద్ంరా" అనానేడు 
వాళలిలో  ఒకడు.  అందర్ూ  సరనన్,  అటూ 
ఇటూ  చూస్త,  మొత్తం  న్శశబదంగా  ఉంద. 
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"సర,  ఇకకడే  కూర్ుచంద్ం,  ఏమౌత్ుంద?" 

అన్  వాళుళో  పెట్టెను  అకకడే  దంచి,  బటటె 
పర్చుకొన్ కూర్ుచనానేర్ు.  దబబాలో ఉననే కొత్త 
కుండ వాళలి కంట పడనే పడింద: 

"ఒర,  ఈ  కుండ  బాగుంద,  అందులో 
ఏముంద చూద్దం" అన్ వాళుళో ద్న్ మూత్ 
తెర్చేసర్కి  ఏముంద,  గుదుదల  వర్షాం 
మొదలై్పోయ్ంద.  

దొంగలు నలుగుర్ూ "ఆలో లకణా" అంటూ 
క్ళలికు బుదధా చెపాపర్ు. 

కొదద  స్పటికి  లేచి  వచిచన  అటలిపండ,  వాళలి 
అమమా  త్మ దబబామీద పెటిటెఉననే పెట్టెను చూసి 
న్రాఘాంత్పోయార్ు.   ద్న్  మూత్  తీసి 
చూసాక  త్ల్లి  కొడుకుల్దదర్కీ  నోట 
మాటరాలేదు.   వాళ్ళోదదర్ూ  కల్సి  పెట్టెన్ 
ఇంట్లికి  మోసుకెళాళోర్ు.   అయ్త్, 

వాళ్ళోదదర్కీ  ఆసర్క  జాఞనోదయం  అయ్  ఉననేద 
కద్, అందుకన్ వాళుళో ఆ నగల పెట్టెన్ సొంత్ం 
చేసుకునే  సాహసం చెయయలేదు.  తెలలివార్గానే 
ఆ నగల పెట్టెను గారామపెదదకు అపపగ్ంచార్ు.  

"దొంగలు  ఉమమాడి  ఆసితనే  ఎత్ుతకెళాళోర, 

ఎలాగ?"  అన్  త్లపటుటెకొన్  కూర్ుచననే 
గారామపెదదకి అటలిపండ దేవడలేలి కన్పించాడు. 

ఆయన  వాడిన్  పొగ్డి,  వాడి   న్జాయ్తీన్ 
మచుచకొన్,  వాడికి  ఓ  చిననేపాటి  సనామానం 
చెయయటమే  క్క,  గారామ  పంచాయ్తీలో  ఒక 
ఉదయగం  కూడ  ఇచాచడు!  ద్ంతో  త్ల్లి 
కొడుకుల  పేదర్కమూ  పోయ్ంద;  వాళలికు 
మంచిరజులొచాచయ్! 
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ప ద ర్ ం గ ం-16
ఈ పదర్ంగం చాలా సులభం! దన్నే  ఓ పోసుటె క్ర్ుడాలో  పూర్ంచి పంపండి.  మీ పేర్ుతో బాటు  మీ బడి పేర్ు, 

త్ర్గతి త్పపక రాయండి. సరైన సమాధానాలు పంపిన పిలలిల  పేర్లిను  పదర్ంగం-17 తో పాటు పరాచుర్ంచగలం.

న్ర్వాహణ: దేవి, బెంగుళూర్ు.

1 2 3 4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14
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ఆ ధా రా ల ు  
న్ ల ు వ :

1. ఎండక్లం త్రావాత్ వచేచద (5)

2. ఇద తెర్స్త గాల్ వలుతర్ూ వసాతయ్(3)

3.  ఆకల్,రకల్ లలో ఉ ననేద తిర్గబడిత్? (2)

4.  కోత్ క్దు- క్యటానేనే రైత్ులు ఇటాలి అంటార్ు (2)

5. గుండరంగా తిర్గే గాల్ (4)

9. వంటింట్లి ఉండే క్ర్ు క్న్ క్ర్ు (4)

11. ఒక దర్ ఘాం పోయ్న  మార్ుగా (3)
అ డ డాం :

1. పరాతి ఇంటికీ  ముందు ఉండేద (3)

4. ఇదవర్కు నాణేన్నే ఇలా పిల్చేవాళుళో (2)

6. చిననే నాటకం (3)

7. పొడి క్దు! (2)

8.  క్కి న్ పిలు! (2)

10. తోటకి క్పలాద్ర్ు (4)

12. దంతో వాసన చూసాతం (2)

13.  ఒక నాలుగు చక్రాల వాహనం (2)

14.  క్కతీయుల రాజధాన్ (4)

పదర్ంగం 15 కు 
సరైన జవాబు

ఈసార్ సరైన సమాధానం రాసిన వాళుళో ఇదదర:

1. ఏ యస నందన, నాలుగో త్ర్గతి, పరాకృతిబడి.

2.  జి.సత్య లక, రండో త్ర్గతి, ఇంటిబడి.
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తె ల ు గ ు   పూ ల   జ ల ు లి
ర్చన: మహేంద్రాడ  సింహాచలా చార్య (సూకల్  అసిసెటెంట్ తెలుగు), పరా.ఉ.పా, ట్కకల్.

గానం: గౌత్ం, హేమలత్, ఊర్వాశ్ పరాసాద, విజయలక, హేమసుందర్, వర్పరాసాద, పవన్ కలాయణ్, ఉపేందర.

తెలుగులోన్ తియయదనం 
తెలుగు నేల సనాత్నం
త్ట  తెనుగు మనకు వర్ం
తెలుగే  మన  మూల  ధనం

తెలుగు భాష  మనకు  శావాస
తెలుగు  మాట  మణి  పూస
తెలుగు వలుగు  మనకు  ర్క
తెలుగే  పెదబాలశిక

తెలుగు త్ల్లి  కలపవల్లి
తెలుగు  మనకి అమృత్  వల్లి
తెలుగు భాష  పూల జలులి
తెలుగే  ఒక  హర్విలులి

తొల్ కవి 'నననేయయ ' తెలుగు
'అననేమయయ ' పాట  తెలుగు

'వేమన ' పదయం  తెలుగు
'ఎంకి ' పాట్  అచచ తెనుగు

'విశవానాధ' కవిత్  తెనుగు
'కందుకూర్ ' చేవ  తెలుగు
'గుర్జాడ ' ముతాయల  తెలుగు
'శ్రా శ్రా ' భావాగ్నే  తెలుగు

యుగ యుగాల  తెలుగు న్ంపు 
తెలుగు  మాటల్లలి  కలుపు
అమృత్  భాష  మన  తెలుగు
తెలుగే  మన క్ద వలుగు

త్నె  తెలుగు  పలుకర్ంపు
తెలుగు నుడల  పోహళ్ంపు
తెలుగు జగతి వలుగు  న్ంపు
తెలుగే  మన  కీర్త  న్లుపు
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పి చ ు క మా మా!
ర్చన:పి.ఎస.నాగరాజు, ఉపాధాయయుడు, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

గానం :  ఊర్వాశ్ పరాధాన్, శృతి, వర్పరాసాద, ఉపేందర, 8 వ త్ర్గతి.

పిచుకమామా! పిచుకమామా!
నీ  గూడకకడ  చెపపమామా?
అవవా చెపిపన  కథలో
ఆ పొర్ుగు క్కి  ఏదమామా?

పచచదనం కర్గ్పోయ్ - చెటుటెనీడ  కనుమర్ుగై
ఈ  క్ంకీరాటు జనార్ణయం - జంత్ు నీతి సమాజాన

పంట పొలం బ్డతై్ - పర్గ గ్ంజ కర్ువతై్
వర్కంకుల  కుచుచలుననే - చూర్ులన్నే  న్ండుకుంటే      "పిచుకమామా"

రండు చేత్ుల  జాతి - వేల వేల చేత్ులు చాచి
పరాయవర్ణ  సమాత్ులాయనేనే - కక్ వికలు  చేసుతంటే      "పిచుకమామా"

సొంత్లాభం మూర్ ఖత్వాం - భూమినంతా కబళ్స్త
పుర్ుగూ  పిటాటె  చెటూటె  పుటాటె  - ఉన్కి మనకి  పోత్ుంటే      "పిచుకమామా"
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పి ల లిల ం
ర్చన:పి.నాగభూషణరావ, 7 వ త్ర్గతి, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

గానం: హేమలత్, విజయలక, ఉపేందర, హేమసుందర్.

పిలలిలం- చిననే పిలలిలం
పిలలిలం- పసి  పిలలిలం

చక చక బడికి వచేచసాతం
ఆటలు  ఎనోనే ఆడేసాతం    "పిలలిలం"

పాటలు ఎనోనే పాడేసాతం
పరాకృతి  ఒడిలో  శాసతరీవేత్తలం    "పిలలిలం "

గుర్ువలు చెపిపన పాఠం వింటాం
పెదదలు చెపిపన  మాటలు అంటాం   "పిలలిలం "

పుసతక్లు  ఎనోనే  చదవేసాతం
పాఠాల్నోనే  నేరచసాతం    "పిలలిలం "

న్జాలు మేమే  చెపేపసాతం
ఎకకడ  చూసిన అకకడ మేమే!   "పిలలిలం "

పద్యల్నోనే  నేరచసాతం
నీత్ులు ఎనోనే  పాటిసాతం   "పిలలిలం "
చకచక  రాత్లు రాస్సాతం
గడ  గడ  చదువ చదవేసాతం   "పిలలిలం "

మటిటెన్ పిసికి  మత్తగ చేసి
బొమమాలు ఎనోనే చేస్సాతం    "పిలలిలం"

ఇసకతో ఇళుళో కటేటెసాతం
క్గ్తాలతో పువవాలు చేసాతం   "పిలలిలం"

అందర్మొకటై్ న్లబడతాం
ఫల్తాల్నోనే సాధిసాతం   పిలలిలం“ "
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బ డి కి  పో ద్ ం!
ర్చన: పి.ఎస.నాగరాజు, ఉపాధాయయుడు, పరాభుత్వా ఉననేత్ పాఠశాల, ట్కకల్.

గానం : హేమలత్, ఊర్వాశ్ పరాధాన్, విజయలక, హేమ సుందర్, వర్పరాసాద, పవన్ కలాయణ్, ఉపేందర,

కలసి  సాగుద్ం - బడికి కదులుద్ం
అలుపు సొలుపు  మర్చిపోయ్ 
నడచి సాగుద్ం!

కొండవాగు  ఉర్కల్త్ుత మా అడుగులో
గుండ  ఊసుల్నోనే  పొంగు  ఈ బాటలో
కలసి పాడుద్ం-బడికి సాగుద్ం
చెటటె పటటె  జటుటెకటిటె - కదల్సాగుద్ం

తెలుగు పూలు  రకుల్తిత   పర్మళ్ంచగా
వలుగు బాట  వికసించే  పదం పాడుద్ం
కలసి పాడుద్ం-బడికి సాగుద్ం
గటుటె పుటటె  మటటెద్టి కదల్సాగుద్ం

కలం యధుల్ందర్నో త్లచుకొందము
విజాఞన శాసతరీవేత్తలను  తెలుసుకొందము

త్లపు పెంచుద్ం - కలుపు త్ుంచుద్ం
వలుగు నీడ రాపిడిలో  విలువ  పెంచుద్ం

చిత్ుత  శుదధా, నమరతా వదల్ పెటటెము
న్ర్ంత్ర్ం  శరామచేసాతం - బదధాకించము
మాట త్పపము - త్పిప  నడవము
బాటత్పిప  బూకర్సెత   వదల్పెటటెము

అడడామయ్న  బండరాయ్  మటుటెచేసుకొన్
ఎగుడుమటలి   కుట రల్నే   ర్చచకీడుచద్ం
చిననే  వాళళోందర్కీ ఊత్మిదదము
చిననే  చిననే  అడుగులతో  ముందుకెళాదము.

కదల్ సాగుద్ం - బడికి  కదులుద్ం
చదువ  సార్ మర్గ్ 
బత్ుకు వత్లు  చెర్ుపుద్ం.
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స మీ క   
కొత్తపల్లి  పతిరాక మే 2012 సంచిక పెై ఒక సమీక..

న్ర్వాహణ: శ్రామతి మాలతీ కృషణ, విద్యర్థా సృజన కుటీర్, విజయవాడ.

కొత్తపల్లి  పుసతకం  చేతికి  రాగానే  మొటటెమొదట  చదవేద 
సంపాదకీయానేనే.   కొన్నేసార్ులి  అద  ఉననేత్ంగా  న్లబడడా, 
మర్కొన్నే సార్ులి న్రాశ పర్ుసుతంటుంద- ఇదగో, ఈ సార్లాగా. 

ఈసార్ సంపాదకీయం చాలా కిలిషటెంగా ఉంద.  "ఇదంతా ఏంటి, 

దేన్కి  చెబుత్ునానేర్ు?"  అనేద  అర్థాం  క్వటాన్కి  ఆ  విషయం 
మీద లోతెైన అవగాహన ఉంటే త్పప సాధయం క్దు అన్పించింద. 

పెదదవాళళోకి  సెతై్ం  అద  ఓ  పటాటెన  మింగుడు  పడలేదు.  నీలపు 
నీటిచుకక కథకీ,క్ర్మాక దనోత్సవాన్కీ  మధయ సంబంధంపిలలిలకి 
న్జంగా  అర్థాం  క్దు.   చదవిన  పిలలిలు  సూఫూర్త  పొంద్లంటే 

వార్కి  విషయ  పర్జాఞనం  అవసర్ం. 'ఇంత్  గందర్గోళంగా  క్కుండ  సర్ళంగా,  తిననేగా  ఆ  రజు 
యొకక  విశిషటెత్నీ,  ద్న్  చర్త్రనీ  వివర్ంచి  ఉంటే  బాగుండేద'  అన్పించింద.  మా  అభిమాన 
సంపాదకీయం మర్ంత్ సూఫూర్తద్యకంగా పిలలిలకు దగగిర్వావాలన్ మా కోర్క.

సంపాదకీయం కల్గ్ంచిన న్రాశనంతా పిలలిల కథలు త్ుడిచి పెటేటెశాయ్.  ద్ద్పుగా అనీనే  -"ఇవి 
న్జంగా  పిలలిల  కథలే-  విషయం,  కథ,  అల్లిక,  అనీనే  ఆ  వాసనలేనే  గుబాళ్సుతనానేయ్" 

అన్పించేటుటెగా ఉనానేయ్.

* 'గొపపలు చెపపకు' వారాసిన ముగుగిర్మామాయ్లూ భలే కొరాత్త ఐడియాతో వారాసార్ు కథన్.  చిననేదెైనా 
ఎంత్ చకకగా ఉంద, కథ!
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*క్శయప్  వారాసిన కథలో ముగుగిర్ మిత్ురాల తెల్విత్టలూ మరీ ఎకుకవగా ఉనానేయన్పించినా, త్ను 
వివర్ంచిన విధానం చాలా బాగుంద.

*క్లం విలువ కథలోన్ ఇనెసపెకటెర్ు బొమమాలో డకటెర్ుగా అవత్ర్ంచాడు!

*అమమామమా ఊర్ గుర్ంచి పరావీణ ఎంత్ ఊర్ంచి చెపిపంద! అద కథ క్దనే అన్పించలేదు అసలు.

*కుమార్ వారాసిన 'సూర్తోట" లాంటివి కల్పంచటం సర్ద్గా ఉంటుంద- పెదద కషటెం కూడక్దు!
ఇక బొమమాకి కథల కోసం పరాత్యకంగా ఓ పుసతకమే వయాయలేమో! ఒకద్న్కొకటి సంబంధం లేకుండ 
వైవిధయంతో  ఉనానేయ్  కథలు.  'గోపి  కల'  ఒక  వరైటీ  ఆలోచన.  'తిర్గ్  కల్పిన  బొమమా'  సిన్మా 
ల్వలోలి  ఉంద.   విక్స  విద్యవనం  పిలలిల  పేర్ుతోబాటు  రల్నంబర్ులి  కూడ  వారాయటం  నవవా 
తెపిపంచింద.  చిననేపుపడు  ఎవరైనా  ఏం  చదువత్ునానేవన్  అడగటం  ఆలసయం- "మాలతి,  రల్ 
నంబర్ు 24, మూడో త్ర్గతి" అన్ చెపపకపోత్ త్ృపిత కల్గేద క్దు నాకునూనే!
'ఒక పిల్లి సవాగతాన్నే' చాలా ఎంజాయ చేశాం, అందర్ం.  ముగ్ంపు మరీ బాగుంద.  

భయం-భకిత కథలో  లాగా,  మనకు భకితకంటే భయమే  ఎకుకవననేద పచిచ న్జం.  దేవడంటే ఉననే 
భకిత  వలలి  కల్గే  నమమాకం,  దెయయమంటే  కల్గే  భయాన్నే  పోగొటటెటంలో  ఓడిపోత్ుందననేద 
చాలామంద  దగగిర్  తెలుసుకుననే  విషయం.   నమమాక్న్నే  భయం  జయ్ంచటం  ఎపుపడ 
దుర్దృషటెకర్మే.

మూర్తగార్ చిల్పి పరాశనేలలో మూడోద చాలా బాగుంద.

యకశవార్న్ పర్చయం చాలా సూఫూర్తద్యకంగా ఉంద. పిలలిలు వాళలి పర్సరాలను గమన్ంచటం, 

వాటి గుర్ంచి ఆలోచించటం ఎంతో అవసర్ం.  -మీకూ ఇలాగే అన్పించింద్? 
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ఈ  నె ల లో  ఏ ప న్ -ఎ వ ర్ ద?

ఆర్థాక వయవహారాలు, న్ర్వాహణ : సుబబారాజు
సంపాదకత్వాం: నారాయణ
వబెసైటు, సాంకతికత్: ఆనంద, లక
ముదరణ: 'ముదరాక' కృపాకర్రావ
ముఖచిత్రం  'ట్కకల్ బడి': వీరాంజి
చితారాలు: శ్రా డబ్బార్ు ధరామారావ, శ్రా  వి. అపపల 
నాయుడుగార్ు, యం ఉపేందర, 
సోమేశవార్రావ, శాత్వాహన, చందు, ట్కకల్.

కథలు, పాటలు: చాలామంద పిలలిలు

మ ు ద రాత్  ప రాత్ ు ల  వ ల :         పరాతి ఒకికంటికి: 20 ర్ూ.

12 పుసతక్లకైె చంద్: 240 ర్ూ.

“కొత్తపల్లి ట రసుటె  పేర్ట యంవ” /డిడిన్ ఈ చిర్ునామాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రసుటె, యంఆర్వ ఆఫీసు దగగిర్, 

చెనేనేకొత్తపల్లి, అనంత్పుర్ం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరాదేశ.

బాయంకు అక్కంటు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయ్లు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి సృజనాత్మాకత్ సహజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమాలు ద్న్కి ఊతాన్నేసాతయ్.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటెంగా చదవటం, త్ల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అన్నే శాసాతరీలూ సులభంగా వంటపటుటెతాయ్-న్జం! 

అందుకన్ మీ పిలలిలోలి ఉననే క్లపన్క శకితకి పదును పెటటెండి.  వాళలిను కథలు రాస్ందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమాలు వేస్ందుకు పోరాత్సహించండి.  వాళళో ర్చనల్నే మాకు పంపండి.  క్వాలన్పిస్త మీర ఇలాంటి 
పతిరాకనొకద్న్నే మొదలు పెటటెండి- ఎలాగనైా సర- పిలలిలు పెదదవాళలియేయలోగా వాళుళో చాలా చాలా తెలుగు కథల్నే 
చదవేలా, రాస్లా చేయండి.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరాకలోన్ కథలు నచుచతాయనే మా నమమాకం- వీటిన్ 
వీలై్నంత్ మందతో పంచుకోండి.  మీర్ు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమైనా ఉంటే పన్గటుటెకునెైనా సర, మాకు 
పంపండి.  వీలు చేసుకొన్ పరాచుర్సాతం.

ప రాత్ య క  క ృ త్ జ ఞత్ ల ు :   పటుటె విడవకుండ క్వలసిన అంశాలనీనే స్కర్ంచి పెటిటె ఈ సంచిక విడుదలయేయందుకు క్ర్ణభూత్ులై్న శ్రా 
పి.యస.నాగరాజుగార్కి , ట్కకల్ పరాభుతోవాననేత్ పాఠశాల పరాధానోపాధాయయులు శ్రా రాజేశవార్రావ ఆచార్ గార్కి, అధాయపక వరాగిన్కి,  ఈ 
సంచికకు ర్ంగుల చితారాలనందందన శ్రా  డబ్బార్ు ధరామారావ, శ్రా వి.అపపలనాయుడు గార్లికు , బాల చిత్రక్ర్ులు ఉపేందర, 
సోమేశవార్రావ, శాత్వాహన, చందూ చర్ణ్లకు,  కంపూయటర్లిలో లై్నకుస వయవసథాను  చకకగా అందసుతననే ఉబుంటు వార్కి,  జింప్, 

అడసిటీ త్దత్ర్ ఓపెన్ సోర్ుస సాఫ్టెవేర్ు న్రామాత్లకు, ఇంక్ పేర్ులి రాయన్ అనేకమందకి.



మంచి పుసతకం  :  

మ ర పు రా న్  గ ు ర ు జా డ ల ు

ఓ బడకి  నూటయాభై ఏళ్ళుళ-
దాన్లో  కొన్నె  వేలమంద్  చదువుకొన్ ఉంటారు.  కొన్నె  వందలమంద్  పాఠాలు  చెపిప ఉంటారు. 

అందరూ వాళ్ళలి బడ గుర్ంచి ఏదో ఒక ముచచట చెబుదామనుకుంటారు.  వాళ్ళలి బడలో వాళ్ళలికు 
నచిచనవేవో చెబుతారు; వేరే బడులు ఎల్ ఉంటే బాగుంటాయో చెబుతారు.  వాళ్ళళకు పాఠాలు 
చెపిపన మంచి టీచరలి గుర్ంచి చెబుతారు.  వాళ్ళుళ త్మ జీవితాలన్ ఎల్ మలచిందీ చెబుతారు.

ఆ అనుభవాలు చద్వాక, మన బడ ఎల్ ఉందో ఆలోచించుకోవచుచ.  మనకు పాఠాలు చెపిపన 
వాళ్ళుళ ఎల్ ఉనానెరో చూసుకోవచుచ. 

అటాలి ఉపయోగపడే చిన్నె పుసతకాన్నె పరిచుర్ంచారు, టెకకల్ పరిభుత్వే ఉననెత్ పాఠశాల వారు.  ఆ 
బడ మొదలై నూటయాభై ఏళ్ళలియిన సందరభంగా వెలువర్సుతననె ఈ పుసతకం, బడుల గుర్ంచి 
ఆలోచించమన్ అందర్కీ చెబుత్ుంద్. 

మ ర పు రా న్  గ ు ర ు జా డ ల ు  
పరిభుత్వే ఉననెత్ పాఠశాల, టెకకల్. 

పేజీలు: 92, వెల: రూ.30 

పరిత్ులకు: 

శ్రి  పి.యస. నాగరాజు 
9441913829 

 



ప్ రభ ు త్ వ  ఉ న్ న త్  పా ఠ శా ల  ,   టె క్ క ల  -    ఒ క్  ప్ రి చ య ం  
*ఓఢ్ర  రాజులు  (గజప్త్ులు)  శ్ర  లక్ష్మీనారాయణ  జగద్దేవ్  గారి  కాలంల-  అంటే   క్ర.శ.1861 ల-  పారధమిక్  పాఠశాలగా 
పారరంభించబడింద. రాజా మధుసూదన్ద్వ్ గారి కాలంల ఉన్నత్ పాఠశాలగా మారింద. ప్రసుతుత్ం ఈ మహారాజావారిక 
93 ఏళ్ళుళ.  ఒరిస్సాలని  బరంపురం  ల  నివాసం  ఉంటునానరు.  బరంపురంల  పేరుపొందన్  'లంగరాజు  లా  కాలేజ' 

వ్యవ్స్థాప్కులు కూడా వీర. 

*  రొక్కం లక్ష్మీ న్రసింహ దొర- శాసన్ సభుయనిగా రెండుస్రులు టెక్కల నియోజక్వ్రగం న్ుండి ఎనినక్య్యరు; ఆంధరప్రద్శ 
శాసన్సభ స్పీక్రు గా ప్నిచేసిన్ ప్రముఖులు. ఈ పాఠశాలకు మౌలక్ వ్సత్ులన్ు సమకూరచటంల విశేష క్ృషి సలపారు. 
వీరి హయ్ంల పాఠశాల బోరుడు సూకలు అయ్యంద. 

*  ప్రధానోపాధాయయులు  శ్ర  యలాలుప్ంత్ుల  క్ృషణమూరితుగారు  ఈ  పాఠశాలకు  ఆత్మగౌరవానిన  ఆభరణంగా  అందంచిన్  
నియమ నిబంధన్ల త్లమానిక్ం. వీరి హయ్ంల విద్శ్యులు పాఠశాలన్ు సందరిశించేందుకు ప్రత్యక్ంగా వ్చేచవారు. 
*  ఆచారయ  రోణంక  అప్పీలస్వమి:  ఆధునిక్  ఆంధర  స్హిత్య  చరిత్ర  విసమరింప్జాలని  క్వి  ప్ండిత్ుడు-  ఈ  బడిలన 
చదువుకునానరు.  టెక్కల పాఠశాలకు మేథో వ్రాగలల స్థాన్ం క్లపీంచిన్ ఉన్నత్ వ్యకతు- 

"ద్శం గడప్ దాటకుండా 14 యూరోపియన్ భాషలు మీరెలా నరుచకునానరు?" అని అడిగిత్- 

"మా నాన్నగారు నాకు తెలుగు అంత్ బాగా నరాపీరు గన్ుక్!" అని చెపిపీన్ ప్దహారణాల తెలుగు 'వాడి' రోణంక.

*మంత్ర ప్రగడ శేషగిరి రావు గారు- టెక్కల ఉన్నత్ పాఠశాల ఉపాధాయయులు. ఒక్నాడు  'ఇంగ్లుషు గారమర్ చెబిత్ ఆయన 
చెపాపీల'  అని విదాయరుథాలు త్ప్న్  ప్డేవారు. రాషట్ర  పోలీసు ఉన్నతాధికారి సతాతురు ఉమాప్త్,  విదుయత్  ట్రన్స్క ఇంజనీరు 
వ్ట్ట్కూళ్ళళ  సూరయనారాయణ,  ప్లాసల  డాక్ట్రుగారు  విజయకుమార్,  జిలాలు  ప్ంచాయతీ  అధికారి-గజల్  గాయకుడు 
ప్రధాన్  ఆదనారాయణ,  ఒక్ప్పీట్  టెక్కల  యంయల్ఏ  హన్ుమంత్ు  అప్పీయయదొర,  మాజీ  శాసన్  సభుయలు  సతాతురు 
లక్నాధం- వీరంతా టెక్కల పాఠశాల విదాయరుథాలే;  శేషగిరిరావు మాస్ట్రి శిషుయలే. 

* హన్ుమంత్ు వీరన్న: సెలవురోజులనికూడా బడిపిలలులతో గడిపే పిలలుల   అభిమాన్  మాస్ట్రు. 1979 ల నాట్ భారత్ 
రాషట్రప్త్ చేత్ుల మీదుగా జాతీయ ఉత్తుమ ఉపాధాయయ అవారుడు గరహించారు. 
*  తెననట్  సత్యనారాయణ:  ఏభై  సంవ్త్సారాలు  ప్నిచేసిన్  ఉపాధాయయులు.  ప్రధానోపాధాయయులుగా  రిటెైరెైనా, 

ఇంట్వ్దదేన పిలలులకు ఆంధార మెట్రక్ ప్రీక్షలకు సిదధం చేయ్ంచిన్ మేట్. 

*జంధాయల లక్ష్మీ నారాయణ: మూడు దశాబాదేల ఉపాధాయయులు- పాత్రకేయులు- స్వత్ంత్రయ సమర యోధులు. 
*ఆటలు అప్పీల రామయయ: ప్రజాపోరాట్లకు జీవితానిన, జీతానినకూడా ఖరుచ చేసిన్ ఉపాధాయయుడు 
* భారత్ రాషట్రప్త్ శ్ర వి.వి.గిరి ఈ పాఠశాల విదాయరథా. 
* మాజీ డిజిపి హెచ.జ.దొర, డా. కలలు రామమోహన్ రావులు ఈ పాఠశాల విదాయరుథాలే. 

 ఇంకా ఎంత్మందని  స్మాజిక్ శకుతులుగా మలచింద, ఈ బడి!


